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W górach
Ogary posz³y w las.
Echo ich grania s³ab³o coraz bardziej, a¿ wreszcie utonê³o w milczeniu leœnym. Zdawa³o siê
chwilami, ¿e nik³y dwug³os jeszcze brzmi w boru, nie wiedzieæ gdzie, to jakby od strony
Samsonowskich lasów, od Klonowej, od Bukowej, od Strawczanej, to znowu jakby od Jeleniowskiej Góry... Gdy powiew wiatru nacicha³, wynurza³a siê cisza bezdenna i nieobjêta na
podobieñstwo b³êkitu nieba spomiêdzy ob³oków i wówczas nie s³ychaæ by³o nic a nic.
Naokó³ sta³y jod³y ze sp³aszczonymi szczytami jakoby wie¿e strzeliste, nie wyprowadzone do
samego krzy¿a. Ich pnie sinawe jaœnia³y w mroku. Mchy stare zwisa³y z olbrzymich ga³êzi.
Wrós³szy miêdzy g³azy, w niezmiern¹ ³awicê skalisk a¿ do gruntowej posady serdecznym korzeniem, wszczepiaj¹c pazury pobocznych skrêtów w ka¿dy zuchelek ziemi i wysysaj¹c ka¿d¹
kroplê wilgoci, wielkie jedle chwia³y królewskie swe szczyty w przeci¹gu niejednego ju¿ wieku pomiêdzy mg³ami £ysicy. Tu i owdzie sta³a samotnica, której ga³êzie usch³y i stercza³y jak
szczeble obciête toporem. Sam tylko jej wierzcho³ek jasnozielony, z szyszkami w górê wzniesionymi, niby gniazdo bocianie, buja³ nad przestworem: Ga³êzie œwierków, na których le¿a³a
ciê¿ka poœciel œniegowa, zwieszone ku ziemi powygina³y siê w pa³¹k. Te wyci¹gniête zewsz¹d,
z bliska i z daleka, kosmate ³apy w bia³ych oponach, wy³o¿one jak gdyby per³ow¹ macic¹, zdawa³y siê czaiæ i czyhaæ. Radosna zielonoœæ najm³odszych, koñcowych igie³ jaœnia³a niby wysuniête pazury. Co chwila, ulegaj¹c w³asnemu ciê¿arowi, czu³e na ka¿de westchnienie wiatru,
sypa³y siê puchy œniegowych owa³ów i ginê³y w podœcielisku na ziemi tak bez œladu jak krople
deszczu w toni jeziora. Ze szczytów zlatywa³ py³ek ledwie dostrzegalny, tak lekki, ¿e sta³ d³ugo
w powietrzu migoc¹c swymi kryszta³y, nim sp³yn¹³ ku ziemi.
Oko³o po³udnia ³agodna odwil¿ poczê³a rozgrzewaæ œniegi. Wskroœ bladoniebieskiego przestworu p³ynê³y bia³e ob³oki, przenikniête od blasku s³oñca. Na najwy¿szych, krzy¿owych sp³awach
œwierków stopnia³y lód zamienia³ siê na olbrzymie krople, które w ciemnej zieleni igie³ œwieci³y jak wielkie diamenty. Tam i sam d³ugi sopel, zwisaj¹c ze zdrewnia³ego mchu, z kory popêkanej i chropawej, miota³ snopy zimnych iskier. Ni¿ej, pod œniadym cieniem ga³êzi by³ dawniejszy, ranny ch³ód. Niektóre m³ode rsioki, w sobie czerwonobrunatne, a ¿ó³tawe u szczytu, zgiête
pod nadmiernym ciê¿arem œniegu, trzyma³y wysokie g³owy u samej ziemi nie mog¹c oderwaæ
od niej przymarz³ych ga³êzi. Gdzie indziej stercza³y wykroty pniów wysiepanych z ziemi przez
srogie œwiêtokrzyskie wichry, tworz¹c pod zaspami strachem zion¹ce pieczary.
Rafa³, plecami oparty o pieñ grubego buka, sta³ bez ruchu i nas³uchiwa³.
Nad sob¹ i przed oczyma mia³ têgie, powykrêcane, obmarz³e ga³êzie o barwie ³uski okonia.
Cienkie, stalowe rózgi by³y nieruchome, a wielki œniat, ze skrêtami i k³êbami jak wyprê¿one
miêœnie cz³owieka, zda³ siê byæ duchem mrozu. Olbrzymi buk sta³ samotny, twardy i zimny,
jakby nie nale¿a³ do drzew. Król na £ysicy! Nie dr¿¹ przed wiatrem jego ga³êzie, pieñ siê nie
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schyla. Roz³o¿ysty, nad lasy wyniesiony wierzcho³ek patrzy siê z w³adczego cypliska w szerokie niziny na pó³noc i na po³udnie; ogl¹da siê po górach jednoramiennych. Pustki wszêdy,
niwki, wsie.:. Daleko, za ostatnim wzgórzem ³añcucha, za Stró¿n¹, ci¹gn¹ siê w poprzek role,
a¿ do Kraj na, a¿ na szczyt góry Kamienia. Odwieczny buk pamiêta za wiosen swej m³odoœci
bór nierozdarty w nizinie Wilkowa, Ciekot, Brzezinek, po górach a¿ ku Kielcom. Zginê³y za
jego ¿ywota pod siekier¹ d¹browy, osch³y miêdzy dzia³kami ch³opskiej nowiny mokre, zakis³e, nieprzebyte gozdy, z których siê wieczne wody s¹czy³y. Tam gdzie kosmaty rsiok wiekami rós³ i gni³-wiatr po badylach œwiszcze. Po³anki ról w¿ar³y siê w sam¹ kniejê, liszajem
pe³zn¹ w strzêpy jej p³aszcza, z roku na rok wdzieraj¹ siê wy¿ej a¿ popod szczyty zawalone
g³azami Psar, Radostowej... Wysycha u stóp górskich nieciecz, drzew ¿ywicielka, zostaje
grunt czerwony i szczerzy siê kamieniami pod s³oñcem. Tylko ja³owiec os³ania jego nagoœæ
i rany. Ju¿ coraz rzadziej niedŸwiedŸ ociera siê kud³atym cia³em o pieñ starego buka; coraz
rzadziej przychodzi œniæ w cieniu jego ga³êzi wielkorogi jeleñ - i wilk-kobylarz nie tak czêsto czatuje tutaj na dropiate jagni¹tka ³ani. Ju¿ nie œwiszcz¹ ponad konarami skrzyd³a or³owe
i sêp tylko kiedy niekiedy przylata popatrzeæ z wierzcho³ka w zgrozie i gniewie na zniweczon¹ dziedzinê.
Wbrew srogim myœliwskim zasadom Rafa³ zeszed³ by³ ze stanowiska i chy³kiem dotar³ do
szczytu góry. Przez chwilê sta³ tam u wejœcia na go³oborze i, przejêty g³uch¹ trwog¹, patrza³
w to miejsce, gdzie wiedŸmy, strzygi, b³êdnice zlatuj¹ siê o pó³nocku i gdzie siê ukazuje sam
Z³y. G³adkie boki olbrzymich z³omów kwarcytu iskrzy³y siê w s³oñcu ziarnistym szkliwem,
jakby sam mróz. Obmarz³e kije, stercz¹ce spod œniegu, by³y podobne do broni wykutej
z kryszta³u. Stare «jod³y rzuca³y cieñ na po³owê urwiska.
Wróciwszy na swe miejsce m³ody myœliwiec wytê¿y³ s³uch... Gdy go do ostatniej granicy na
zwiady pos³a³, ³udzi³o mu siê, ¿e i las z nim razem s³ucha. Cisza by³a wci¹¿ ta sama, g³êboka, g³êboka, zaiste niezgruntowana...
Ale oto z krañców leœnych wyp³yn¹³ gnuœny powiew, ze snu twardego obudzony szept, tchnienie rzewne, przeci¹g³e d³ugo wstrzymywanego oddechu puszcz ³ysogórskich. Szczyty drzew
pochyla³y siê przed nim jakby we czci, gdy p³yn¹³ w bory ów œpiew niewys³owiony. Brzmienie jego, ledwo wydobyte z nicoœci, jak p³aczem cichym zdradzone wyznanie wzruszeñ przedwiecznych, jako jêk bez nadziei, sz³o z samotni leœnych pó wtóre, po trzecie i, s¹cz¹c siê cichymi odcieniami dŸwiêków, nicestwia³o w otch³ani. Zda³o siê, ¿e ten œpiew zaklêty, mieszkaj¹cy w drzewach, coœ wypomina, ¿e wo³a... W jasnym powietrzu, miêdzy zielonymi kêpami igie³ p³yn¹³ pod niebem. Knieja obejmowa³a go tajemniczym ramieniem swoim, puszcza
go znowu bra³a, matka rodzona, puszcza - dusza praojcowsk¹, puszcza - siostra-mi³oœnica.
Zamiera³ jak westchnienie ów ¿a³osny œwist-poœwist... Gdzie zamiera³?
Mo¿e na zburzyszczu wysokich ska³, które siê po odejœciu fal i pian morza rozpad³y w rumowie g³azów mchami rudymi poros³e... Mo¿e w kolisku dêbowych pniów, do gruntu zmursza³ych, które zwart¹ stra¿¹ otaczaj¹ prochy z przyciesi œwiêtej kontyny, gdzie przed wiekami Pogoda ³askawie przyjmowa³a obiaty... Mo¿e na czole kamiennym, na twardych piersiach bo¿yszcza Lelum-Polelum, które œpi w dole nieznanym, mchem tysi¹ca zim i tysi¹ca wiosen okryte,
i spaæ bêdzie nikomu nie znane na wieki wieków... Mo¿e w tropach wiecznego jelenia, który
miêdzy rogami nosi po lasach drzewo krzy¿a œwiêtego, a ukazuje siê ludziom raz na sto lat...
Kiedy nadci¹ga³a z daleka owa pieœñ lasów, zda³o siê Rafa³owi, ¿e p³yn¹æ bêdzie przez jego
cia³o tak samo jak przez drzewa. Zapomina³ wówczas, gdzie jest i co siê z nim dzieje. Snu³y
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siê w nim wspomnienia nieujête, niedotykalne, zamglone, przedziwnie ¿ebrz¹ce o pamiêæ.
By³ daleko od tego miejsca, nie pod szczytem £ysicy, na stanowisku. By³ w ogrodzie swego
dzieciñstwa. Taja³a kra i okiœæ wszystkiego, co rzeczywiste... Ogród zapomniany, na ty³ach
starego dworu. Roz³o¿yste jab³onie z pniami w pewnych miejscach zwê¿onymi od dawnych
szczepieñ, jak butle. Pêki, bukiety ró¿owych kwiatów... Bujny agrest, gêste porzeczki obros³y ka¿d¹ dro¿ynê. Nad wysokimi trawami, które jeszcze powleka kroplista rosa, wznosz¹ siê
œnie¿nobia³e dziewicze drzewka wiœniowe. Zda siê, ¿e to chmurki wiosenne, ob³oczki ranne
z krañców nieba a¿ tu przy¿eglowa³y i miêdzy wysokimi topolami, miêdzy starymi parkany
bezradnie osiad³y. Brzêcz¹ pszczo³y, osy, muchy, nape³niaj¹ ca³y sad gwarem, a serce dla niewiadomej przyczyny czci¹ i groz¹. Och, jak¿e mi³o, jak radoœnie w tym cienistym sadzie rodzinnego domu! Za drzewami owocowymi ci¹gn¹ siê
niedostêpne zaroœla, gaje wiktów i rokiciny. Na kêpach, wœród zapleœnia³ej wody, strasz¹ oczy
kud³ate wierzby o pniach spróchnia³ych i lesie bujnych prêtów, olchy smutne, czarne z krwawymi odziemkami. ¯aby kumkaj¹ w wodzie lœni¹cej grzybieniem i skrzekiem, a niezliczone
ptaki pogwizduj¹. Szmer liœci, pogwar owadów i ledwie daj¹ce siê uj¹æ przyciszone szepty,
szmery, syki, ledwie daj¹ce siê cia³em wyczuæ westchnienia czy ciche jêki, jakoby mrowienie
i ³echtanie przechodzi w poprzek i wzd³u¿.:. Ma³y ch³opczyk, gadu³ka zdrowy, szczêœliwy,
wesó³ i rozœpiewany, biegnie œcie¿kami tego ogrodu. Skacze u nóg ojca nios¹cego nabit¹
strzelbê i dba o to tylko, ¿eby w rosach nóg nie zamoczyæ. Tu rzuca mu siê w oczy biedronka
pe³zaj¹ca po mokrym liœciu, tam œlimak zaczernia³ w bia³ej rosie; promieñ s³oñca pad³ na
p¹sowy kielich tulipana, œwie¿o rozkwit³y tego poranka... Cicho, cicho... W g¹szczach rozlega siê s³odki i weso³y jak sama wiosna, jak dusza dzieciêca, g³os wiwilgi. Wtem z ³oskotem
piorunu wybucha strza³ i huczy w drzewach. Serce drêtwieje i staje w biegu. Radosne cia³o
ca³e dr¿y... Z wy¿yny wi¹zu rosn¹cego w k¹cie ogrodu spada trzepoc¹c skrzyd³ami z³otolita
wiwilga i broczy krwi¹ mokre trawy. Ach, jeszcze widaæ jej otwarty dziób i straszne, przeraŸliwe oczy! S³ychaæ jej sepleni¹cy syk, zd³awiony, gdy po ni¹ chciwie rêkê wyci¹gn¹³. I nag³y
ów strach! Nag³y, przeszywaj¹cy strach, radoœæ, zemsta, rozkosz i niewys³owiony dzieciêcy
ból. Trzepie siê ptak i miota z boku na bok. Wstaje na nogi... Oczy jego zmêtnia³y, kilkakroæ
wytê¿y³y siê jeszcze. Patrz¹. Coœ je zamaza³o, zawlek³o...
Kiedy to by³o i gdzie? Czy by³y naprawdê, czy mu siê œni³y tylko te okrutne ptasie oczy, wbite
w pamiêæ jak gwoŸdzie wbite w rany, które na samym pocz¹tku ¿ycia istniej¹?
Ale oto cisza nastaje, a pospo³u z ni¹, niby chmurki w wy¿ynie, inne przep³ywaj¹ widzenia.
Las ciemny, srogi, oœwietlony blaskiem ksiê¿yca. Ogromne œniegi na nim le¿¹, na czarnym
lesie. Dzwoni¹ janczary i echo ich odbija siê w kniei jak zuchwa³e wzywanie do boju. Ksiê¿yc w zimnym przestworze króluje. •renice nie mog¹ oderwaæ siê od jego tarczy i przedziwne szepty, pó³s³owa, wreszcie jakieœ wyrazy p³yn¹ do niego z piersi. To .bezlitosne œwiat³o
wo³a ku sobie, wci¹ga na wysokoœæ ku s³odkiej harmonii, ku rozkosznym, jako ta leœna, melodiom... Ojciec lubi³ tamtêdy jeŸdziæ, drog¹ „na las”, ma³o znan¹. W tych ostêpach w³óczy³y
siê stada wilków. Tote¿ gdy wje¿d¿ano w posêpne g¹szcze drzew zwartych, podsypywano
prochu na panewki dwu flint i dobywa³o siê zza pasa podwójne pistolety. S³ychaæ jeszcze
szept modlitw matki... Dreszcz zimny do szpiku przejmuje i niby czyjeœ skostnia³e palce podnosi w³osy na g³owie. Janczary rzegocz¹ coraz g³oœniej, coraz g³oœniej, im dalej w kniejê;
wreszcie, zda siê, ¿e bij¹ jak dzwony. Cztery konie mkn¹ drog¹, której nie przetar³a sanica.
Od uderzeñ kopyt rozpryskuj¹ siê zadmy œniegu, jak góry pytlowej m¹ki. Kiedy niekiedy coœ
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pod saniami trzaska. W lesie s³ychaæ niepojête g³osy... Ca³y bór wre i huczy od echa janczarów. A¿ oto w pewnym miejscu zas³ona œwierków na krótko siê rozchyla: z w¹skiej leœnej
polanki widaæ górê, a na niej poszczerbione ruiny. Ksiê¿yc oœwietla œnieg i lód, który na
gzymsach zburzonych œcian, na krawêdziach wybitych okien le¿y.
To ruiny ariañskiego koœcio³a.
Jaki dziwny, niespodziewany ¿al!...
Gdzie¿ jest ten dzieñ, gdzie¿ siê na wieki zosta³?...
A ta wiosenka... Po œwiêtach Wielkiejnocy powrót z rodzicami od krewnych do domu. Jad¹
t¹ sam¹ drog¹. Wolno wlecze siê bryka po korzeniach i ciemnych bagnach szlaku. Naokó³ las
gêsty, mokry, dymi¹cy siê od pary. Wszêdzie w mroku poddrzewnym Lœni stoj¹ca woda. Oœlizg³e, czarne kije ze zgni³ymi ga³êziami le¿¹ w ciemnych bajorach drogi. I oto znowu ruiny
ukazuj¹ siê na górze. Konie wstrzymano i rodzice pozwalaj¹ dzieciom wejœæ na szczyt wzgórza. Brat starszy i siostry biegn¹ na wyœcigi...
Niegdyœ wdziera³a siê na tê górê szeroka jezdna droga dla landar, bryk, kutych wozów, ale
ju¿ i na niej sosny wyros³y. W kolejach stoj¹ grube œwierki, na zakrêtach stanê³y jod³y stuletnie, z przykopy biegn¹cej œrodkiem strzeli³y bia³opienne brzozy. Las zamkn¹³ dostêp do
ruin, wzi¹³ w posiadanie, co weñ wesz³o, i na powrót sta³ siê sob¹. Ju¿ ani okien, ani drzwi.
Nikt nie strze¿e wyklêtej œwi¹tyni, oprócz wysokich kêp ostu. Dzika ró¿a po nagich skarpach pe³za z wysoka i wyci¹ga kolczaste, ¿ebracze badyle. W tym miejscu, gdzie mo¿e by³
o³tarz, gdzie oczy wyznawców szuka³y widomego znaku - czarny szkielet je¿yny. Niestrudzona woda gryzie ceg³ê i kamieñ, a mech rozsypane ich prochy grzebie pod sob¹. Na zewn¹trz murów, w g³êbi œwi¹tyñki i w lesie jakie mnóstwo podlaszczek! Ubogie kwiatuszki,
siwe biedotki leœne, s¹ jakby kroplami bladego nieba pó³nocnej wiosny, które spad³y z wysoka na ziemiê i rozprys³y siê w kszta³t kwiatka. Jaka rozkosz, jaka tajemnicza, niedostêpna rozkosz - niby ów las... A jakie coœ drapie¿ne, bolesne, oœlizg³e od deszczów i straszliwe od echa ka¿dego kroku w tej ruinie koœcio³a! Co w niej jest, co p³acze i wo³a z ziemi za
odchodz¹cym dzieckiem? Oczy nie mog¹ siê z ni¹ rozstaæ i nogi nie mog¹ odejœæ. Zerwane
kwiecie z r¹k wylatuje i w uszach odzywa siê jak gdyby syk sepleni¹cy wiwilgi zabitej
w ogrodzie...
Nag³y, daleki, jadowity g³os drgn¹³ w lasach. Za pierwszym ozwa³ siê drugi, rzewny i czysty
niby mi¹¿szy tenor. Rafa³ ockn¹³ siê jak ze snu i machinalnie dŸwign¹³ strzelbê do twarzy. Po
chwili oprzytomnia³ i napastnicze oczy w las wlepi³. Pierzch³y marzenia. S³oñce przypieka³o,
wzmog³y siê powiewy ciep³ego wiatru i ze wszystkich drzew lecia³y raz w raz na ziemiê
ogromne p³aty lepkiego œniegu.
- Psy goni¹... - szepn¹³ do siebie.
W istocie s³ychaæ ju¿ by³o dŸwiêk dwu g³osów, Niemna i Wis³y, ale tak daleko, gdzieœ w ciep³ej kniei, na po³udniowym stoku ³añcucha gór, ¿e tylko m³ode ucho mog³o rozró¿niæ to granie. Echo p³ynê³o z wolna, jakby w znu¿eniu, ale zbli¿a³o siê ci¹gle. Nim jedno krañców leœnych dosiêg³o, ju¿ p³yn¹³ w poœcigu rzeŸwy huk niby muzyka z³owroga, pe³na dzikiego czaru, gwa³tu i si³y. M³ody mê¿czyzna obejrza³ starannie panewkê swej broni, troskliwie pr¿yjrza³ siê suchym i lœni¹cym ziarenkom prochu: Zaczai³ siê i ca³y przeistoczy³ w narzêdzie
œmierci. Têsknota, jaka mog³aby zdusiæ ¿ycie; osiad³a w jego oczach i zmieni³a je we dwa
pociski. Serce g³oœno bi³o w piersiach i ka¿dym uderzeniem zda³o siê równie¿ czatowaæ.
Psy nadci¹ga³y bli¿ej; bli¿ej... Ju¿ mo¿na by³o rozró¿niæ same g³osy.
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W pewnej chwili od szczytu góry da³ siê s³yszeæ têpy, jednostajny, rytmiczny odg³os biegu duch-duch, duch-duch.... Serce w s³uchaj¹cym zamar³o i usta³o. Trzas³a w pobli¿u ga³¹zka.
Przez chwilê gêœciej, obficiej œnieg siê posypa³... Oto spomiêdzy zaroœli m³odej œwierczyny
wysunê³o siê stado sarn, a na ich czele szed³ z wysuniêt¹ g³ow¹ ciemnoorzechowy rogacz.
Rafa³ wzi¹³ go na oko, przycisn¹³ kolbê do szczêki i po³o¿y³ palec na cynglu. W tej samej
chwili sarn stan¹³. Przedni¹ lew¹ nogê podniós³, odwróci³ œliczn¹ g³owê z ro¿kami i uwa¿nie
nas³uchiwa³. Z ca³ego stadka para sz³a .gêsta.
Na komorê... - marzy³ Rafa³ kieruj¹c lufê pod przedni¹ ³opatkê koz³a.
Nagle olbrzymia czapa mokrego œniegu runê³a na jego rêce, twarz, kolbê i panewkê. Poci¹gn¹³ za cyngiel. Krzemieñ sucho trzasn¹³; ale iskra nie zapali³a zmoczonego prochu. Gdy
m³odzieniec przetar³ oczy, ujrza³ ju¿ tylko sarnie nogi, wytê¿one jak stalowe sprê¿yny, i bia³e
ich „talerze”. Przesadzi³y najwy¿sze stoj¹ce szczyty chojaków i znik³y. Tylko te szczyty zielone i giêtkie jeszcze d³ugo dr¿a³y i kiwa³y «siê, a œnieg lecia³ niespokojnie z potr¹conych
ga³êzi.
Ujrzawszy, ¿e znowu jest sam na tym miejscu, gdzie przed sekund¹ odby³o siê coœ jak misterium tajemne, Rafa³ ze wœciek³oœci¹ cisn¹³ strzelbê w zaroœla, a sam run¹³ na ziemiê dusz¹c
siê od ³kania.
Ocuci³ go strza³, po nim drugi. Jak gromy rozleg³y siê i d³ugo hucza³y w lesie. Po ostatnim
da³o siê s³yszeæ z do³u, w po³owie wysokoœci górskiej, nawo³ywanie:
- Na-hohoho! Na-hoho! Na-hoho!
Psy uciê³y. Zaraz potem drugi g³os, bli¿szy Rafa³a, odpowiedzia³ jednokrotnie tym samym
sposobem.
M³ody myœliwiec jeszcze przez czas pewien le¿a³ na ziemi, pêkaj¹c ze z³oœci: Po chwili jednak zerwa³ siê na równe nogi, strzepn¹³ œnieg z siebie, odszuka³ w krzakach pojedynkê. Wytar³ oczy i, na podobieñstwo sarn skacz¹c przez choiny, pomkn¹³ na dó³.
W odleg³oœci kilkuset kroków sta³ nad zabitym rogaczem ogromny ch³op w krótkiej brunatnej sukmanie i ogl¹da³ uwa¿nie swoj¹ ma³¹ fuzyjkê.
- Zabiliœcie, Kasper! - szepn¹³ Rafa³ zdyszany od biegu.
- Ij... tak mi siê ta nawin¹³... Sam nawet nie wiem, jako to byæ mog³o. Myœla³em se, ¿e tego
kozie³ka to przecie jaœnie panicz po³o¿y.
- A kiedy nie wysz³y na mnie... -rzek³ Rafa³, czerwony jak burak.
- O, hery! Widzicie¿ wy, moi ludzie... A na to miejsce przecie wagê mia³y. Nie wysz³y, i pokój! A ju¿ ta pod tym bukiem niejeden wygarn¹³. Czasem to tam nawet d³u¿ej przystan¹
i wezm¹ szukaæ wrzosu abo chwyc¹ wargami, ile zdol¹, m³odych koniuszków jedli. Posz³y,
sobacze, bokiem... - mówi³ stary wyga wlepiaj¹c z jawnym œmiechem w m³odzieñca swe
wype³z³e oczy.
W tej samej chwili jeszcze raz odezwa³ siê w dole niecierpliwy g³os:
- Na-hoho!
- O, nasz pan wo³a! -z trwog¹ mrukn¹³ Kacper. -ChodŸwa. - A có¿ zrobicie z rogaczem?
- Trza go braæ na ramiê tytego konia!...
Zabity sarn, trafiony w samo serce, le¿a³ martwy. Doko³a niego zamróz odtaja³ i krople wody
s¹czy³y siê ze œwierkowych ga³êzi. Pyszna jego g³owa, rzucona bezw³adnie, patrza³a w Rafa³a umar³ymi oczyma. M³odzieniec uczu³ nagle poryw wœciek³oœci, chwyci³ za kordelas, który
mia³ przy sobie, i by³by zada³ zdech³emu zwierzêciu cios jeszcze jeden, ale ju¿ strzelec pod8

sadza³ siê pod nie. Dowlók³ rogacza do s¹siednich wykrotów, dŸwign¹³ go w górê i, uj¹wszy
rêkoma po dwie jego nogi, zarzuci³ sobie na plecy to brzemiê ze zdumiewaj¹c¹ si³¹. Poszli
na dó³. Co chwila nogi ich zapada³y w szczeliny miêdzy z³omami bry³ kamiennych, w rumowiska stoku góry pod mchem ukryte. Rozwalali zgni³e pnie, miêkkie jak ciasto, o próchnie
rudozielonym od pleœni. Skomlenie psów w zagajnikach na dole wskazywa³o im drogê. Rafa³,
wielkimi kroki postêpuj¹cy przodem, ujrza³ wreszcie wuja. Chudy szlachcic, niewielkiego
wzrostu, siedzia³ w kucki nad sarn¹ i patroszy³ j¹. Skrwawionymi rêkoma wyrywa³ dymi¹ce
jeszcze wnêtrznoœci i ciska³ psom. Gdy nadeszli, pan Nardzewski obejrza³ siê z³owrogo na
strzelca, zmierzy³ okiem rogacza i z lekka sepleni¹cym g³osem zauwa¿y³:
- Toœ, kundlu, koz³a musia³ dla siebie zostawiæ... - Ale bo...
- Nie wiedzia³eœ; prawda? ¿e ja tu czekam na stanowisku. Gdzie¿byœ ty o takich rzeczach
móg³ pamiêtaæ! ¯ebym ja kozy po tobie strzela³, chamska szyjo!
- Ale bo sz³y jakosi krzywo...
- Krzywo sz³y od buka!... £¿esz!
- Jeszcze, rzekê, psiedusze wiatr owieje. Wiatr szed³ od Klonowa, akuratnie. Takem se ozmyœla³...
- Jak ja ci dam ozmyœlanie, to siê nogami nakryjesz! K³adŸ koz³a! A có¿ ty, Rafciu, jakoœ nic
nie niesiesz z £ysicy? ³askawie zwróci³ siê do siostrzeñca.
- Nie wysz³y na mnie. S³ysza³em tylko, ¿e wal¹ za drzewami, a¿ ziemia stêka³a.
- Ts... Nie przesz³y ko³o wielkiego buka... S³yszane rzeczy!... Patrosz... - mrukn¹³ do strzelca.
Gdy ten otwiera³ ma³y sk³adany koziczek wisz¹cy u jego pasa na rzemyku, Nardzewski spyta³ go opryskliwie:
- Sk¹d¿eœ strzela³?
- A spod znaczonej jedli, kajetu sta³. Wylaz³ mi sarn pod lufê, jakby go tam pastuch przygna³.
Jeszcze ta by³a œciêta jedla, okrzesana, to se stan¹³, ma-li skoczyæ.
- Sk¹d¿e siê tam wziê³a jedla okrzesana?
- Sk¹d jedla? A to j¹, wielmo¿ny panie, œci¹³ ten ch³op z Por¹bek, co to z Miemcem mia³
sprawê.
- Nic nie wiem o ¿adnym Niemcu ani o sprawie. - O, dyæ to we wszystkich, we wsiach gadaj¹.
- No, to i ty gadaj, kiedy wszyscy.
- Dobrze. To tak by³o, ¿eby to z koñca... Przyjecha³ ch³op z Por¹bek, Jamrozek ma na przezwisko, par¹ koni doskona³ych i go³ym wozem, ¿e to tylko ko³a by³y i ozwora, w sam szczyt
£ysicy po such¹ jedlê, ¿eby ta ju¿ by³a dobra jedla, smolna, we wiatrach wysuszona. Robi
króbki na sól-to mu potrza suchego drzewa. No, dobrze. Œci¹³ on se jedlicê tyl¹ co wie¿a na
Œwiêtym Krzy¿u, odziaba³ wszystkie ga³êzie precz, jak siê patrzy. Ma se kloc tyloœny, ¿e by³by z niego wa³ do m³yna. Wzieni mój Jamrozek rozsunêli wóz jak najd³u¿ej, ¿e siê poœlednie
ko³a ino-ino trzyma³y za ozworê, sworzeñ se wyrychtowali, ¿eby zatkaæ, patrz¹, a tu z krzaków wy³azi dozorca leœny. Odzienie na nim zielone, na g³owie ma skopeczek z jakimsi guzikiem, w rêku strzelba. Spojrza³ ino raz na Jamrozka, tram opatrzy³, wymierzy³ go jakimsi
¿ó³tym ³okciem i zacz¹³ pisaæ na papierze. Jak skoñczy³, dopiero zacz¹³ gadaæ do ch³opa niby
po naszemu, ale jakosi frymuœnie. Ch³op zdj¹³ czapkê; drapie siê... Myœli se: „•le!” Wzi¹³ do
niego Miemiec szwargotaæ z polska, a wreszcie zawrzasn¹³:
„Marsz do S³upia!”
9

No, dobrze. Ch³op wdzia³ czapkê, okie³zna³ konie i pojecha³ z góry t¹ dró¿k¹, co ta idzie nad
strug¹ ku Por¹bkom. Miemiec szed³ przy wozie, sapa³ i fajkê kurzy³. Jak wyszli z lasu, s¹ ta
po³anki wykarczowane, a id¹ z pieca na ³eb po górze jeden za drugim. Jamrozek zdjêli czapkê, pok³onili siê i pedaj¹:
„Niech¿e ta wielemozny pan feœter daruj¹...”
Miemiec swoje:
„Marsz do S³upia!”
A no pojechali znowu noga za nog¹ miedzami abo i prosto bez pola. Ujechali kawa³ek drogi,
ch³op zdj¹³ czapkê i gada: „Niech¿e ta choæ wielemozny pan feœter wlez¹ na wóz, bo tak to
na jutro na rano do S³upi nie zajedziewa.”
Miemiec se pomyœla³, wytrz¹sn¹³ fajê i siad³ na wóz. Poœlednie ko³a by³y kawa³ od przodka.
Wzi¹³ siê pluder za k³onice, trzyma siê krzepko, za obie. Jamrozek to samo wleŸli na przodek, kulasy postawili na orczyki i zaciêli szkapska, ale tak, ¿eby przecie poczu³y. Ale có¿ ta
mieli jechaæ „do S³upia” drog¹? - poszli na prze³aj, a potem na ukos bez rol¹, po zagonach,
po skibach. Wziê³y poœlednie ko³a tyñcowaæ na prawo, na lewo, praæ z zagona w zagon,
z przykopy w przykopê. Miemiec siê trzyma garœciami, wrzeszczy. Ch³op nic, jedzie, kaj mu
kazali... Co siê ma ogl¹daæ? Ino sprzê¿aj zacina... A¿ jak ta konie posz³y co duchu, jak tylne
ko³a wytn¹ w skibê czy ta w kamieñ... Jakosi siê Miemiec uciszy³.
- Jak to uciszy³ siê«? - pyta³ Rafa³.
- A ja sam tego nie wiem, bo siê ta i oni, choæ i Jamrozek, nie ogl¹dali. Myœleli se: „Co mi do
tego? Kaza³ pan feœter jechaæ, to jadê. I pokój.” Dopiero, jak ju¿ w Por¹bki wjechali, we wieœ,
obejrzeli siê: nie masz Miemca. Zamartwili siê. „Ale, pedaj¹, noc sz³a - có¿em ta mia³ robiæ?...”
- Któ¿ Niemca znalaz³? - spyta³ Nardzewski ³agodniejszym g³osem, puszczaj¹c k³êby dymu
z krótkiej fajeczki.
- A musi go ktoœ znalaz³, bo ciêgiem po lasach ³azi. Kwardy. - Dobrze wam tak, pod³e chamy! - mrukn¹³ szlachcic-ca³y byœcie las wyciêli!
- Ij, wielmo¿ny panie, któ¿ ta tyli las wytnie? Nie by³o nas, by³ las, nie bêdzie nas, to samo
las na £ysicy bêdzie. Jak œwiat œwiatem ludzie ze sol¹ jedz¹. Trza j¹ w króbkach trzymaæ.
Zawdy ludzie króbki robili, jedle na nie œcinali, a las stoi. A có¿ ta dopiero za prawo ma do
niego taki pluder! Las je królewski. Starostwo je i pokój. Tu my takie stada dzików gonili,
jelenie my p³oszyli z Lisowskich lasów a¿ po Siekierno... Ile razy ja tu na £ysicy niedŸwiedzia widzia³, jakem jeszcze by³ ma³ym berbeciem! Aby to jest dŸwierz piekny - niedŸwiedŸ.
Abo jeleñ... Mocny Bo¿e! Jak rogi po³o¿y po sobie, jak lasem pójdzie - okropnie pieknie
patrzeæ! Aby tylko na œwiêtego nie trafiæ... Panie, zachowaj¿e te¿...
- Jak to na œwiêtego? - dopytywa³ siê Rafa³.
- A to widaæ paniczek nie wie o naszym jeleniu...-mrukn¹³ strzelec niechêtnie.
- Nie wie, skoro siê pyta - rzek³ Nardzewski. - Ludzie gadaj¹ tacy, co widzieli...
- Który widzia³?
- A £akomiec widzieli. Powiadaj¹ to samo o starym Szafrañcu, co mia³ ze sto lat abo wiêcej,
¿e go to samo œlepiami widzieli.
- Jak¿e to by³o?
Ch³op spogl¹da³ posêpnie i zwleka³.
- £akomiec nama gadali i zaprzysiêgli siê. Wyœli, pedaj¹, ze swoj¹ fuzyjczyn¹ i stanêli na stanowisku, jak ogary pana krajczego Olchowskiego...
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- Aha... - wtr¹ci³ Nardzewski.
- No, przecie nie ja sta³, ino oni, choæ ta ju¿ na Boskim s¹dzie, Panie œwieæ... Stoj¹ se oto
pode drzewem z cicha i czekaj¹. A¿e s³ysz¹: duch-duch! Idzie. A dzieñ by³ wietrzny, ciemny.
Idzie na dó³ po kamieniach, a przed nim jakiesi œwiat³o, tak jakby do dnia pod zimê, kiej s³onie z lasu wychodzi. Zda im siê pojrzeæ ku niemu: widz¹, idzie wolnego jeleñ stary, wielki
jak koñ cugowy i okropnie piekny. Rogi po³o¿y³... Wzieni go na oko, a prosto w ³eb. Dopiero
co siê nie dzieje!... Trzymaj¹ kolbê przy pysku i nie widz¹ jelenia, tylko œwiat³o, tak jakby
czerwone s³onie wysz³o z lasa i prosto im we œlepie lunê³o. Strzelba im z r¹k wypad³a, a i
samych ³omot o ziemiê. A jeleñ poszed³ kole nich, bokiem. Dopiero¿ zobaczyli, ¿e mia³ miêdzy rogami krzy¿ z³oty i ¿e z onego takie œwiat³o w las wali³o.
- Du¿y by³ krzy¿? - powa¿nie pyta³ Nardzewski.
- Biedyæ-ta du¿y! Pasyjka niewysoka, ino gruba na dwa palca. Dopiero mój £akomiec za lufê
i w nogi co duchu! To ich jeszcze na trzeci dzieñ tarmosi³ strach, jak se wspomnieli, ¿e oni
do takiego gada chcieli wygarn¹æ... A jakby go te¿ cz³owiek zabi³... Rany!
- Ty, ¿ebyœ go i z krzy¿em spotka³, tobyœ nie œcierpia³.
Ch³op uda³, ¿e nie s³yszy, i ci¹gn¹³ dalej:
- Tera taki psia para jedli œci¹æ nie da! Sadzi³ j¹ tu, czy co? Nic, ino kamera. Wszystko, pada,
do kamery nale¿y.
- A tak, teraz wszystko do kamery... -westchn¹³ Nardzewski. - No, skoñczy³eœ?
Strzelec wyprostowa³ siê i wytar³ rêce w œniegu.
- Wielmo¿ny panie, ony nama tu i zapolowaæ z pieskami nie dadz¹!...
- To nie twoja rzecz.
- A przecie gadaj¹, ¿e Górno, Krajno, Por¹bki, Brzezinki, Mas³ów wszystko precz niemiecki
król puœci³ w dzier¿awê m³odemu panu z Olchowa.
- No, wiêc có¿ z tego?
- A to i do lasów ma wrêb, choæ i rz¹dowe dozorce bêd¹ drzewa pilnowa³y. A on ju¿ koŸl¹tka
nie popuœci - choæ i jaœnie pan Olchowski.
- Zobaczymy, a teraz weŸ no, rozpal trochê ognia. Rêce mi zgrabia³y.
Strzelec w mgnieniu oka wyczyœci³ miejsce, œnieg zgarn¹³, naniós³ suchych ¿ó³tych ga³¹zek
ja³owcu i soœniny. Skrzesa³ ognia i umiejêtnie, szybko, z dziwn¹ wpraw¹ rozdmucha³ p³omieñ. Ig³y poczê³y trzaskaæ i niewidoczny b³êkitnawy p³omyczek biega³ to tu, to tam po zgiêtych pa³¹kach. Rafa³ pomaga³ Kacprowi, znosi³ suche ga³êzie i rzuca³ w ogieñ. Stary pan siedzia³ na wystaj¹cym g³azie nieruchomy i chmurnie patrza³ w ognisko. Ju¿ wtedy nadchodzi³
szybki wieczór styczniowy. Wiatr siê odwróci³ i d¹³ z pó³nocy. Z drzew nie lecia³y ju¿ kêpy
œniegu, a spadaj¹ce strugi wody nag³y mróz zamienia³ w sople.
Strzelec upatrzy³ m³odego œwierka i pocz¹³ go œcinaæ u samej ziemi ma³¹ siekierk¹, któr¹
nosi³ za pasem. Okrzesa³ prêdko ga³êzie, œci¹³ wierzcho³ek i przygotowa³ dr¹g kilku³okciowy. Wówczas zwi¹za³ do kupy rzemiennymi pasami przednie i poœlednie nogi dwu zwierz¹t i dr¹g ów miêdzy nie wsun¹³. Gdy to wszystko za³atwi³, zbli¿y³ siê do ognia i rozgrzewa³ nad nim rêce. W³aœnie wtedy pan Nardzewski wyci¹gn¹³ z kieszeni kapciuch i nabija³
„galicyjskim” tytuniem sw¹ glinian¹ fajeczkê. W trakcie tej czynnoœci, nie patrz¹c, poda³
strzelcowi du¿¹ szczyptê tytuniu. Ch³op zdj¹³ czapkê i piêknie podziêkowa³. Zaraz te¿ roztar³ tytuñ na lewej d³oni, zwil¿y³ go œlin¹ obficie, ugniót³ palcami i dopiero tak przygotowan¹ mas¹ na³adowa³ fajkê. Potem ca³¹ fajkê wsun¹³ w gor¹cy popió³, pe³en czerwonych
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wêgielków. Gdy zwil¿ony tytuñ dobrze zaprza³, wyj¹³ fajkê z popio³u i jeden z wêgielków
umieœci³ na wierzchu.
Rafa³, zaciekawiony, spyta³ go, czemu to wszystko robi.
- Czemu’? A bo tak dopiero bêdzie prawdziwie têgie paliwo. To je dopiero tutiun! ¯eby te¿
tak jaœnie paniczek zapróbowa³... Ju¿ siê ta z tym nie zrównaj¹ ani debrejskie liœcie, ani knaster niekrajany, ani ta i nasz powszedni w obertuchach.
- No, poka¿cie.
- Rafciu, ostro¿nie! - zawo³a³ Nardzewski.
Podra¿niony m³odzieniec starannie otar³ cybuszek i poci¹gn¹³, ale natychmiast puœci³ go z r¹k
i zatoczy³ siê jak uderzony dr¹giem w g³owê. Przez pewien czas tchu z³apaæ nie móg³, a choæ
siê wreszcie uspokoi³, d³ugo jeszcze czu³ ogieñ w piersiach i w gardzieli.
- Takie je ch³opskie paliwo, jaœnie paniczku, he he... - No, doœæ ju¿ twego palenia. ChodŸmy.
Zdeptali ognisko. Strzelec chwyci³ jeden koniec dr¹ga, Nardzewski drugi; schylili siê obadwaj i jednoczeœnie, jak na komendê, podnieœli zawieszone zwierzêta. Ch³op szed³ pierwszy.
Koniec dr¹ga by³ wparty w jego ramiê. Ni¿szy wzrostem Nardzewski dotrzymywa³ mu kroku, choæ siê zatacza³ w prawo i w lewo. Kiedy Rafa³, palony ¿¹dz¹ wspó³dzia³ania, dopomina³ siê, ¿eby mu wuj miejsca ust¹pi³, szlachcic go ofukn¹³:
- Daj no pokój! Pilnowa³byœ strzelby...
Szli tak doœæ d³ugo z góry w kierunku klasztoru. Nie dochodz¹c do Ÿród³a œwiêtego Franciszka skrêcono na lewo. Nardzewski ochryp³ym g³osem da³ rozkaz, ¿eby stan¹æ, i wrêczy³ siostrzeñcowi tak upragniony koniec pawêzu. Rafa³ z pietyzmem opar³ go na ramieniu, ale w tej
samej chwili zgi¹³ siê i przysiad³ pod ciê¿arem. Dozna³ wra¿enia, ¿e mu w barach koœci pêk³y. Ze œciœniêtymi zêbami, oddechem zapartym i twarz¹ brunatn¹ od nabieg³ej krwi, szed³
jednak twardo a¿ do drogi bodzentyñskiej. Tam go znowu zluzowa³ stary myœliwiec.
By³ ju¿ mrok prawie, gdy na skraju leœnym stanêli przed kurn¹ chat¹, zadêt¹ ze wszech stron
przez górskie œniegi. Para koni zaprzê¿ona do prostych fornalskich sanek sta³a ju¿ przed niskimi drzwiami. Wwalono sarny na sanie przy pomocy oczekuj¹cego parobka i zagrodnika,
i wszyscy trzej myœliwi ulokowali siê jako tako w s¹siedztwie zwierzyny. M³ode konie skoczy³y z miejsca i posz³y w górê. Œnieg po odwil¿y przymarz³ wierzchem; okry³a go œreñ, cienka skorupka lodowa. Podkute kopyta trzaska³y ostro w szklist¹ pow³okê. Ogary bieg³y z trudem i kaleczy³y siê, zapadaj¹c w œniegu. Obydwa by³y senne, znudzone i odbywa³y tê podró¿
resztkami si³y. Nardzewski podnieca³ je co chwila pieszczotliwymi dŸwiêkami, cieszy³ pogwizdywaniem.
Za lasem, na szerokie j drodze, ci¹³ jak kos¹ wiatr pó³nocny, ostry i przenikaj¹cy do koœci.
Gdy stanêli na prze³êczy, którêdy sz³a droga, widaæ by³o na prawo i lewo ogromne przestrzenie, dwie rozleg³e doliny - i lasy, jak okiem siêgn¹æ. Jedna z tych dolin, p³aska, od strony
Kielc, by³a krajem dawno uprawnym, zaludnionym, poprzerzynanym przez olbrzymie wsie,
dwory, koœcio³y. Druga by³a jeszcze starodawn¹ g³usz¹. Widaæ w niej by³o siedliska na wydartych w puszczy polanach. Wsie te o nazwach leœnych, wspominaj¹cych królestwo i dzieje
borów, jak Brzezinki, Klonów, Wilków, Psary, Siekierno, D¹browa... s³a³y w czysty lazur odwieczerza wysokie drzewa dymów. Wynios³e góry dwoma pasmami sp³ywa³y ku £ysicy i wrasta³y w ni¹, a¿eby dalej iœæ jednym grzbietem wysokim i naje¿onym ska³ami. Sta³ jeszcze po
nich wszêdzie las, jak w³adca, i rozpoœciera³ swe panowanie. Granatowe jego ³any osêdzia³y
od œniegu. Giê³y siê na odleg³ych garbach gór i niby d³ugie srebrnoszare zwoje sp³ywa³y prze12

stronnymi w¹wozami ku dolinom, gdzie ju¿ osiad³ zimny cieñ wieczora. Na krañcach leœnych
rozpoczyna³a siê dziedzina ja³owcu, równie dzika i rozleg³a. Zasnute œniegiem ja³owce zda³y
siê byæ z mrozu samego utkane i tak przedziwnie z³udne, jakby na nie w bia³y jeszcze dzieñ
pada³o œwiat³o ksiê¿yca. Ta ziemia, opasana borem, skryta w jego tajemnicy, mia³a w sobie
grozê i wspania³¹ dumê. Rafa³ wlepi³ w przestrzeñ oczy, widzia³ dok³adnie ka¿dy zak¹t
i szczegó³, ale w tej samej chwili wspomina³ j¹ i obejmowa³ jak inn¹, z dzieciêcych lat. By³
tu dawno, dawno, wiosn¹... Zielone smugi ³¹k le¿a³y na jego oczach i ci¹gnê³y siê ku cudnej
rzece, ku Czarnej Nidzie, która ze strumieni górskich urasta. Powia³ ku niemu woniej¹cy
wiatr z g³êbokich w¹wozów Góry Radostowej, z przecudnych w¹wozów, nad którymi wisz¹
brzozowe gaje. Chóry s³owików przerywa³y ciszê tej nocy wiosennej, kiedy tamtêdy jecha³
za dawnych lat z g³ow¹ le¿¹c¹ na kolanach matki. Teraz rozmawia³ z wujem, ale jednoczeœnie œni³o mu siê, ¿e przez tê dalek¹, œpi¹c¹, martw¹ dolinê jedzie na dzikim koniu. ¯elaznym wêdzid³em rozdziera mu wargi i trzyma jego ³eb zgiêty ku ziemi. Jedzie ku s³oñcu, ku
s³oñcu, które tarcz¹ ognist¹ zachodzi za lasy b³êkitnawe, okiem nie dosiê¿one. Dalekie lasy,
dalekie lasy, odwieczne...
Œliskie sanice co chwila lecia³y w zatoki na rozbitym goœciñcu, gdy konie posz³y z góry.
- Te, tr¹ba! - wo³a³ Nardzewski na furmana, gdy siê sanie, zbyt ostro toczy³y w wyboje.
W pewnym miejscu, gdzie sta³o jeszcze kilkanaœcie sosen i buków po wyr¹banym lesie, wskaza³ jedno z tych drzew i rzek³:
- Tu piêæ lat temu zabi³em sêpa.
- Sêpa?!
- A tak. Szed³em sam z polowania. By³o to jakoœ na jesieni. S³oñce zachodzi³o jak teraz. Patrzê: na buku coœ siê rusza. Nie chcia³em oczom wierzyæ... Mia³em lufê nabit¹ lotkami. Z³o¿y³em siê i paln¹³em.
- Skrzyd³a te¿ to mia³, skrzyd³a! Jezus ci Maryja... -wtr¹ci³ Kacper. - Jak my go rozci¹gnêli
na ziemi, to psy, przecie nie bele jakie, posz³y w pola ze skomleniem i str¹biæ ich do domu
nie by³o sposobu.
Rafa³owi twarz tak naziêb³a, ¿e nie móg³ mówiæ. Z goœciñca skrêcono na boczn¹, karko³omn¹
drogê, która sz³a tu¿ nad brzegiem górskiej rzeki. Wartka woda k³êbami toczy³a siê w obmarz³ych brzegach, bij¹c w tafle lodu, który ¿ywe jej cia³o schwyciæ usi³owa³. Konie chrapa³y
i wyprê¿one ich nogi silnie bi³y kopytami w tward¹ drogê, ¿eby siê na niej utrzymaæ.
- No i có¿, Rafciu, u was tam w SandomierszczyŸnie nie ma ani takich dróg nêdznych, ani
takich wertepów. Prawda? Droga jak po stole...
- Ale te¿ za to lasu ani odrobiny.
- Co wam po lesie! Pszenicê za to macie jak nasz bór. Jeszcze wam ma³o?
- Ju¿ ja bym wola³ tu mieszkaæ! Tu to dopiero ¿ycie.
- Tu wola³byœ mieszkaæ? Co gadasz? He, bracie, tu nie³atwo wysiedzieæ. Tu tylko taki jak ja
wytrzyma.
- Ju¿ ja bym tam wytrzyma³! - Tak powiadasz?
- A tak.
- No, no, pamiêtaj sobie, ¿ebym ja ciê za s³owo nie chwyci³ i nie osadzi³ w tej norze.
- Nic siê nie bojê.
- Ej¿e!... Ale wiesz?... to miê cieszy, ¿e matczysko bêdzie kontente. Co? jak myœlisz? Wasze
kuligi, bale czy reduty powinny dobrze wypaœæ. Mamy rogacza, mamy sarnê, jest w œpi¿arni
13

dziesi¹tek zajêcy, jest warchlak. Bêdzie na ten wasz wieczór?... Powiadaj krótko! Bo jak nie,
to jutro od œwitu idziemy w kniejê.
- A¿ nadto, wuju.
- Nadto, nie nadto. Skoro jedziesz tyli œwiat, to z byle czym wracaæ nie sposób. Niech¿e siê
i dzika okolica pochwali.
Po chwili doda³:
- Poczciwa Anusia... My z twoj¹ matk¹ najbardziej zawsze z ca³ego rodzeñstwa pa³aliœmy ku
sobie afektem braterskim. Trudno o lepsz¹ siostrê. Ech, Bo¿e mi³osierny...
- Gdyby to wuj zjecha³ do nas na ten kulig, dopiero by to mama i... tatka...
- Aby za tatkê nic nie obiecuj! Z tatk¹ to ju¿ ca³kiem inny sentyment. Amicus Plato...
- No, niech tam, ale ¿eby tak wuj na ten kulig...
- Zwariowa³eœ, dyscypulusie? Ja na kulig! Ja z Wyrw! Trzydzieœci lat z domu nie wyje¿d¿am,
a teraz dopiero na kulig wyruszê, i to jeszcze a¿ gdzieœ za Klimontów, we œwiaty! Có¿ ty
gadasz?
Raptem szorstko doda³:
- Nie wyjadê. Nie, nie wyjadê. Mam dosyæ!
By³ ju¿ mrok. W nizinie ukaza³y siê drzewa ciemne, aleje, budynki, œwiate³ka w maj¹tku
Nardzewskiego. Wkrótce sanie pêdem wjecha³y na dziedziniec i stanê³y przed gankiem dworu. Z okien tryska³o w noc rzêsiste œwiat³o. Gdy konie osadzono, z ganku i zza wêg³ów domu
wybieg³o kilku ludzi. Jedni wysadzali pana, inni zabierali siê do wydobywania z sanek zwierzyny. Na gumnie panowa³ ruch: do œpichlerza znoszono w workach om³ot dzienny, zadawano byd³u s³omê, koniom obrok i siano. Psy podwórzowe, jeszcze uwi¹zane na ³añcuchach,
wy³y wniebog³osy, szczeka³y myœliwskie kundle, wy¿³y, jamniki. Jakiœ olbrzymi kundys co
chwila rzuca³ siê do Rafa³a, ¿eby go z czu³oœci¹ lizn¹æ po twarzy.
- Co takie œwiat³o na pokojach? - spyta³ Nardzewski. - Jakisi przyjecha³...
- Kto przyjecha³?
- Miemiec czy co. Trudno go ta wyrozumieæ. Przyjechali a¿e
z samych Kielc z drugim. Tamtego furmanka powioz³a do Bo¿êcina, a ten osta³ i siedzi.
Nardzewski czmycha³ nosem w sposób wcale niegoœcinny. Wreszcie nie móg³ wytrzymaæ
i popchn¹³ pierwszego famulusa z brzegu, dodaj¹c:
- Diabli ciê z twoim Niemcem!
Wpoœród wœciekle szczekaj¹cej gromady myœliwi weszli na ganek i do pokojów. Na ich powitanie wsta³ zza sto³u mê¿czyzna m³ody jeszcze, wygolony, przystojny, ubrany z dajczerska
w krótkie, czarne suknie z klapami, w grube poñczochy i p³ytkie trzewiki. K³ania³ siê zgrabnie, mierz¹c Nardzewskiego uwa¿nym spojrzeniem. Po chwili rzek³, z trudem wymawiaj¹c
s³owa i œmiesznie je akcentuj¹c:
- Czy honor mam z dziedzicem, z jegomoœci¹ panem Nardzewskim?
- Nardzewski jestem, do us³ug... Kogó¿, jeœli ³aska, mam zaszczyt... w tych ubogich... te...
progach?
- Moje miano jest Hibl. Z kieleckiego krajzamtu...
- A tak... Mi³o mi... Racz¿e waszmoœæ rozgoœciæ siê jak u siebie. S³u¿ê zaraz.
Komisarz Hibl usiad³ w obdartym krzeœle i przy blasku drgaj¹cego p³omienia dwu œwiec ³ojowych, obojêtnie, zimnymi oczyma przypatrywa³ siê Rafa³owi, który sam na sam zostawiony
z goœciem przez wuja nie wiedzia³, co ma robiæ. Nie zdj¹³ nawet z ramienia swej pojedynki.
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Dopiero Kacper przyszed³ mu z pomoc¹. Rafa³ usadowi³ siê w ciemnym rogu du¿ej stancji
i zaraz poczu³, jak mu siê straszliwie chce spaæ. G³ód skrêca³ mu kiszki, ale sennoœæ i nad
tym górowa³a. Oczy ch³opca dostrzega³y jeszcze „Niemczyka” i p³omyki topniej¹cych œwiec,
ale w przedziwnie wielkiej odleg³oœci...
Ca³e stado psów wa³êsa³o siê po pokoju. Jedne z nich wskoczy³y wnet na sofê przy stole i oko
w oko przypatrywa³y siê goœciowi, inne rozk³ada³y siê na dobre obok wielkiego pieca. Niemen i Wis³a, bohatery dnia, œmia³o uk³ad³y siê do snu w rogu kanapki, która by³a miejscem
spoczynku Rafa³a. Tymczasem Nardzewski zrzuciwszy lisiurê wyszed³ z s¹siedniego pokoju
w l¿ejszych butach i ³osiej kurcie ze srebrnymi guzami. Twarz jego by³a czerwona i oczy przekrwione od wiatru. Siad³ przy stole naprzeciwko niemieckiego przybysza. Nim znowu zacz¹³
z nim rozmawiaæ, rzuci³ rozkaz:
- Wieczerza!
Kacper znik³ we drzwiach wejœcia, prowadz¹cych do sieni . i kuchni na drugiej stronie wielkiego dworu.
- Siadaj, Rafale - rzek³ Nardzewski. Zwracaj¹c siê do Hibla, przyda³:
- Mój siostrzeniec, Olbromski, z Sandomierskiego. Na poetyce w szko³ach sandomierskich
iuventutem marnuje...
Goœæ sk³oni³ siê w milczeniu, nie podnosz¹c oczu. Nardzewski patrza³ weñ nieruchomym
spojrzeniem, w którego wyrazie nie by³o cienia przyjaŸni.
- Rad bym wiedzia³ - rzek³ z cicha, uprzejmie i prawie z pokor¹ - czy mamy zaszczyt nale¿eæ
do tej samej nacji, co waszmoœæ, panie komisarzu, czyli te¿ niestety...
Obcy podniós³ g³owê. Uœmiech nieokreœlony wyp³yn¹³ na jego wargi. Rzek³ ostro¿nie, z namys³em:
- Jestem w mieœcie sto³ecznym, Wiedniu, urodzony. Tam mój ojciec zamieszka³y by³, gdy
przyby³ z czeskiej strony...
- Z czeskiej strony? proszê... - Tak jest. My s¹ S³owianie. - Rozumiem.
- Kiedy ja by³em szeœæ lat stary, rodzice moi przybyli do Wschodniej Galicji i .w jaros³awskim krajzamcie osiedli. Tam siê wychowa³em. Ojciec mój by³ mandatariuszem w dobrach
ksiêcia Olelkowicza.
- I to rozumiem.
- Teraz ja... Ja jestem prawie Galicjanin. Wiednia nie pamiêtam, umiem po polsku.
- Doprawdy?
- Bardzo jestem przywi¹zany do tutejszych zachodniogalicyjskich obywatelów i do tego
kraju Zachodniej Galicji. Ja do tego kraju ze Lwowa wydelegowany, kiedy po nieszczêœliwych przypadkach i smutnych zamieszkach ten kraj u¿ywaæ nareszcie zacz¹³ b³ogiej
pomyœlnoœci pod panowaniem najjaœniejszego cesarza i króla Franciszka Wtórego, zosta³em.
- Toœ waæpan dobrze powiedzia³. - Bardzo to jest piêkny kraj!
- A tak, dosyæ piêkny, tylko trochê nieweso³y i, jak to sam spostrzeg³eœ, z³ej konduity... mówi³ szlachcic kiwaj¹c g³ow¹. - Na lepszym po¿ytkowaniu ról zbywa... - nieœmia³o wtr¹ci³
urzêdnik. - ¯adne drogi tu s¹, osobliwie w kieleckim krajzamcie. Ach, co za drogi! Ja myœla³em, ¿e tylko w Karpackich Wielkogórach takie drogi bywaj¹.
- To s¹, moœci panie, polskie drogi. Ale jakoœ i takimi zajedzie, skoro siê uprzeæ. Co mówiê?
Wjedzie tam, gdzie, zdawa³oby siê, tylko czarownica na ³opacie doleci...
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Dalsz¹ rozmowê przerwa³o wkroczenie wieczerzy. Drzwi siê otwar³y i t³usta gospodyni wnios³a salaterki z kie³bas¹ w zawiesistym sosie. Dwie dziewki nios³y pó³miski z kartoflami, suto
kraszonymi skwarkami s³oniny. W mgnieniu oka stó³ nakryto obrusem i ustawiono fajansowe, powyszczerbiane talerze. Sztuæce by³y bardzo pospolite, w oprawie z jeleniego rogu.
Goœæ ostro¿nie zabra³ siê do niewielkiego kawa³ka kie³basy, a resztê momentalnie podzielili
miêdzy siebie myœliwi, zg³odniali po ca³odziennych marszach i poœcie. Dymi¹ce kartofle znik³y. Znik³a tak¿e druga potrawa: zaj¹c pieczony na ro¿nie. Przy drzwiach sta³ wci¹¿ strzelec
Kacper i ³yka³ œlinê, a¿ mu siê grdyka rusza³a. Zajêty by³ wykrêcaniem ze strzelb nabojów
i przemywaniem luf ciep³¹ wod¹.
Rafa³, s³ysz¹c poci¹gaj¹c¹ muzykê szorowania wnêtrza flint mokrymi paku³ami, okrêconymi
o stempel, nie tkn¹³ ju¿ wina, którego kieliszek wuj mu podsuwa³. Przysiad³ w kucki obok
strzelca i sennymi oczyma patrza³, jak czarna woda strzyka w miskê z panewek. Nudzi³a go
rozmowa i obecnoœæ Niemca, a spaæ jeszcze nie by³o sposobu, gdy¿ s³ano mu zawsze w tym
w³aœnie pokoju na sofie.
-Waszmoœæ dobrodziej hoduje, jak widzê, piêkne psy. To bardzo piêkne psy s¹ - mówi³ przybysz g³aszcz¹c z widoczn¹ odraz¹ ³eb Niemna, który mu poufale na kolanach ³apy opiera³.
- A niez³e psiska. Dziœ siê ju¿ podstarza³y, ale jeszcze z pola nie schodz¹. Jeszcze i cuch, i rozum przedni maj¹. Osobliwie suka. ChodŸ no tu do pana, Wise³ka.
Przygarn¹³ sukê i g³adzi³ j¹ pieszczotliwie.
- Ona to wydaje siê na oko niby melancholiczka, a to jest psisko bardzo a bardzo wietrzne
i goñca pierwszej wody. I on tam, Niemen, ma ochotê i upór, ale za ni¹ tylko poprawia. Spojrzyj no waszmoœæ, co to za przestronne nozdrza! jakie wilgotne! Jak waœci pies takim nosem
wiatr weŸmie, to tam ju¿ ma co tr¹b¹ podaæ do mózgu. A jaki za to u tego grzbiet! Bo i pieczeniasty, i d³ugi, zwa¿ waæpan. A za to u tej... noga. Co? Stopka pod³ugowata, widzisz waæpan? Ona mi siê jeszcze ani razu nie podbi³a...
- Ale! - wtr¹ci³ Kacper - gdzie siê to taka suka podbije. To idzie po œniegu czy po grudzie jak
ten lis.
- On, choæ jest pies cnotliwy, nieraz siê znosi i milczkiem, zdrajca, nak³ada, a j¹ zawsze s³ychaæ: idzie równo lasami jak dyli¿ans po goœciñcu. G³os jak u m³odej wdówki. Co ona wiatrem i prêdzej, to ten musi kopytem, leniwiej, na rozum i nie tak r¹czo, a za ni¹, za ni¹!
- To bardzo piêkne psy... A czy i tamte kundle tak¿e jakie zalety maj¹? -z odcieniem ironii
pyta³ Hibl wskazuj¹c wielkie, kud³ate psiska pod piecem.
- Tamte? A to samo psy zacne. Na dzika - jedyne! To¿ zesz³ego roku w sam¹ Wiliê wziêliœmy
z nimi dzika prawie ¿ywcem.
- A¿ tak? - dziwi³ siê Galicjanin.
- Byliœmy we dwu z tym oto strzelcem. Wyszlakowa³ by³ dziki w lasach, tu na Bukowej Górze. Nocowa³y w ma³ym smugu, w oparzeliskach. Poszliœmy raniuteñkiego. Puœciliœmy te pieski w zagajnik. Cicho, cicho... A¿ jak wrzaœnie oto ten - Rozbój: ai-ai-ai! Na oko wszystkie
i zêbcami! Wygana³y dzika tylego jak bawó³ wprost na niego, na Kacpra. No, zacz¹³ mierzyæ,
celowaæ, przyk³adaæ siê i, dasz waæpan wiarê? -chybi³. Artifex! On i takie sztuki potrafi, choæ
przecie ze mn¹ trzydzieœci lat za zwierzem chodzi, a chwali siê, ¿e kszykowi, jaskó³ce w lot
nie zborguje. A psy swoje: stanowi¹ dzika w g³êbokich œniegach. ¯ebyœ waszmoœæ widzia³
ten: obraz! Jeden siê wszczepi³ w ucho, przelaz³ na ba³yku przez besti¹ i wisi, ani piœnie.
A œlepie u niego - ¿ywa krew! Drugi trzyma za lewe ucho; przednimi ³apami wora³ siê
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w œnieg, w ziemiê, i nie popuszcza. Trzeci, Kusy, dopada; dopada... Dzik toto wszystko wlecze na sobie i brnie œniegami. Ale k³em, rozumiesz to waszmoœæ, nie mo¿e, ani-ani, bo Rozbój... Czasem tylko dmuchnie nosem albo ciapnie pyskiem... Ja tu strzeliæ nie mogê, bobym
psa, czego Bo¿e broñ, zabi³. A ju¿ wola³bym sobie w nogê paln¹æ ni¿ w takiego psa. No,
a dzik mi idzie w lasy i my jak g³upcy za nim. Dopiero siê przecie mój Kacperek odwa¿y³.
Prze¿egna³ siê i wlaz³ na dzika okrakiem, siad³ se na nim mocno jak na koniu, obcasy wpar³
w ziemiê. Tym oto kozikiem, co go ma u pasa, zacz¹³ mu podrzynaæ gardzio³ek. Naœmia³em
siê te¿ wtedy! Bo to jecha³ na dziku ze siedm pacierzy, nim mu wszystkie ¿y³y i arterias poprzerzyna³...
- Szelma te¿ to by³a sroga, choæ i ten dzik! - westchn¹³ Kacper. - Znalem ja siê z nim! Dopad³ ci miê on jednego razu na Lisowskiem, a jak miê zaora³ k³em po ³ydach, to do samej
koœci miêso ozdar³, jak cygankiem, a¿e w kolano. Pod siebie miê przecie o ma³o nie wzi¹³,
ciortu brat, bom go siê by³ bardzo przel¹k³. Teraz jeszcze, jak se spomnieæ, to cz³owiekowi
seremno. A ja ju¿ bywa³em pod dzikiem. Ju¿ mi ta jeden ora³ ko¿uch na plecach to prawym,
to lewym kielcem, i depta³ po mnie raciami: z tego wiem, co taki ma w sobie za si³ê! Œwinia!
Œlepiem na mnie, zatracony, pojrza³ tylim, jak ¿o³êdzia ³upina, a krew cz³owiekowi w ¿y³ach
zmarz³a i w gardzieli g³os zatka³o... Alem ja i tamtego to samo po³echta³ po szyjce...
- Ba! my tu rozprawiamy - wtr¹ci³ Nardzewski - a waszmoœæ, panie komisarzu, mo¿e i owo
zgo³a nie myœliwy?
- Ja wcale myœliwy nie jestem. Gdzie¿ czas na takie zabawy znaleŸæ bym móg³? Zawsze na
s³u¿bie... Oto i teraz delegowany na komisj¹ do wielmo¿nego pana, jako do zwierzchnoœci
gruntowej, jestem.
- Do mnie? Na komisj¹? - Tak jest.
- A w jakiej¿e sprawie, jeœli ³aska? - Spraw bardzo wiele.
- Nawet bardzo wiele. To ciekawe... - Czy ma¿emy zacz¹æ w tej chwili? - Noc to... Ale proszê, proszê...
- Ja przyby³em za dnia i czeka³em cierpliwie. Jutro muszê jechaæ dalej.
- Tote¿ ciekawie s³ucham. - Primo, konskrypcja dusz.
- Dusz konskrypcja? Ch³opskich? - Tak jest.
- S³yszane rzeczy!
- Baron von Lipowski, pierwszy cyrku³owy komisarz kieleckiego krajzamtu, nie mog¹c sam
osobiœcie; mnie wysy³a... - A có¿ waszmoœciom, u Boga Ojca, do moich ch³opów? Urzêdnik
z lekka a szczerze uœmiechn¹³ siê nie podnosz¹c
oczu. Nie odpowiedzia³ te¿ na to pytanie, lecz zada³ inne:
- Czy wielmo¿ny pan na fundamencie dekretu ratê ofiary styczniowej dziesi¹tego i dwudziestego grosza na rêce egzaktora w Chêcinach, urodzonego Czaplickiego, zap³aci³ by³?
- Ratê ofiary? Có¿ to za ofiara?
- Po wst¹pieniu wojsk Jego Cesarskiej i Królewskiej Moœci w kraj tutejszy - mówi³ urzêdnik
g³osem kaznodziejskim odezwê do obywatelów feldcajgmajster de Foullon z ¿¹daniem sk³adania ofiary bez najmniejszej zw³oki wyda³ by³. W styczniu zesz³ego, 1796 roku przez duchownych z ambon ten cyrkularz publikowany jest, a ka¿dy pleban udziela³ go «obywatelom
za rewersem. Czy wielmo¿ny pan to publicandum otrzyma³?
- Byæ mo¿e. Ale ja do papierów ¿adnej zgo³a wagi nie przywi¹zujê. Mnie papier potrzebny
tylko na przybicie prochu i œrutu, i to jeszcze przek³adam flejtuchy z paku³ nad papierowe.
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- Otó¿, przeciw lepszemu spodziewaniu, wielmo¿ny pan jeden z niewielu zaleg³ w op³acie.
Nardzewski siedzia³ na swym krzeœle z rêkoma w kieszeniach rajtuzów. Twarz jego, sch³ostana przez wiatry, by³a teraz szkar³atna, wargi odête. Milcza³ d³ugo.
- Bardzo byæ mo¿e... przeciw lepszemu spodziewaniu wycedzi³ wreszcie przez zêby.
- To ad primum. A teraz co do homagium. Pan baron von Lipowski, pierwszy cesarski komisarz kieleckiego krajzamtu, ¿ebym wyrazi³ wielmo¿nemu panu niezadowolenie z powodu
jego absentowania siê w tej tak wa¿nej sprawie, poleci³ mi by³..
- Do diaska! si³a grzechów, jak widzê, ci¹¿y na moim sumieniu...
- Tak jest. Wielmo¿ny pan nie tylko nie uda³ siê osobiœcie do Krakowa...
- Ja do Krakowa! Ale czegó¿ to waszmoœæ wymagasz ode mnie«»
- To nie by³o wymagane.
- Nie wymagane znowu! Wiêc jak?
- To by³o oczekiwane od obywatelów.
- Raz wymagane, drugi raz oczekiwane!... Ja, moœci panie, trzydzieœci lat z tych oto Wyrw
nie wyje¿d¿a³em i nie wyjadê. Nie wyjadê, chocia¿by kije z nieba lecia³y! Tu siedzê, i skoñczona rzecz. O niczym nie wiem... A pierwszy von Lipowski komisarz... Mam ju¿ doœæ Krakowa - i wszystkiego œwiata!
- To wszystko bardzo byæ mo¿e...
- Ostatni raz by³em w Krakowie anno Domini 1768. Porachuj no waszmoœæ, ile to lat.
- Rzeczywiœcie - wykrztusi³ Hibl przegl¹daj¹c jakieœ papiery.
- Dawne to ju¿, ubieg³e czasy, moœci panie. Jeszczeœ wówczas wasze nawet Wschodnich
Galicjów nie ogl¹da³.
- Wielmo¿ny pan tam do szkó³ zapewne?... - mówi³ urzêdnik segreguj¹c w dalszym ci¹gu stosy swych notat.
- Do szkó³? Ale co znowu! Ja szko³y traktowa³em w Sandomierzu, w s³awnym po wsze czasy kolegium ojców jezuitów, choæ ju¿ z niego ani dymu, ani popio³u. Ale nie do nauk by³em
stworzony. Szczerze mówi¹c, ledwiem siê przez infimê, gramatykê i syntaxim przebi³ nie bez
trudu, a poetyki i retoryki owo zgo³a zaniecha³em. Kraków!... - mówi³ w zadumie - nigdy tam
noga moja nie postanie. To waszmoœæ mo¿esz oœwiadczyæ pierwszemu baronowi z czegoœ tam
kieleckiego.
- Z kieleckiego cyrku³u - wyraŸnie i zimno oœwiadczy³ urzêdnik.
- Mnie te nazwy ani pachn¹, ani œmierdz¹... Hibl nieznacznie coœ zanotowa³ w pugilaresiku.
- Powiem waæpanu-ci¹gn¹³ szlachcic-czemu Krakowa nie lubiê. Sam pojmiesz.
- Proszê; proszê...
- W m³odocianym wieku osierocony przez rodziców, wziêty by³em przez opiekuna ca³ej mojej puœcizny, krajczego-Panie œwieæ nad jego dusz¹! - Olchowskiego ze szkó³, gdziem siê tyle
¿e wa³koni³ i po wagarach chodzi³. Na dworze jego, w Sieprawicach, m³odoœæ strawi³em. Siostrê moj¹, matkê tego oto m³odzieñca, wychowa³a nieboszczka krajczym. Pan Olchowski,
jako sam cz³ek ongi rycerski, bo z królem Janem bywa³, widz¹c we mnie ochotê do szabli,
udzieli³ mi b³ogos³awieñstwa w imieniu rodziców, a na znak i zak³ad pos³uszeñstwa antiquo
moce kaza³ rozci¹gn¹æ na kobiercu i w³asn¹ sw¹ senatorsk¹ rêk¹ wyliczy³ mi piêædziesi¹t
batogów. Zaraz te¿ sto obr¹czkowych wsypa³ do trzosika, da³ dwu pocztowych, dwa konie
wierzchowe jak diab³y, ryngraf na piersi, i sam odwióz³ do chor¹gwi pancernej, co siê wówczas uwija³a ko³o Miechowa. Wtedy oto pierwszy raz widzia³em Kraków. A ostatni raz, ostat18

ni... I niech go tam jasne pioruny spal¹, ca³y wasz Kraków! Wiêcej tego wszystkiego kosztowaæ nie myœlê...
Goœæ zaœmia³ siê z cicha, chytrze rozszerzaj¹c powieki. Szepn¹³ z udanym zdziwieniem:
- Dlaczego? Wielmo¿ny pan obieca³ wyjaœniæ...
Szlachcic s³ysza³ ten okrzyk i widzia³ uœmiech, ale nie zra¿ony mówi³ dalej:
- Dlaczego? A no dlatego... Wytrzyma³em by³ w tym Krakowie oblê¿enie pospo³u z braci¹
z województwa sandomierskiego, krakowskiego jako te¿ i ziemi sanockiej. Wytrzyma³em
dziesiêcioniedzielny szturm do miasta. By³em przytomny, kiedy nieprzyjaciel zdrad¹ wpuszczony by³ do grodu, a my wszyscy sromotnie poddaæ siê przymuszeni byliœmy. Z³o¿yliœmy
jak barany rynsztunek wojenny i dwie niedziel zamkniêci w zamku krakowskim czekaliœmy
na rezolucj¹, co tez z nami uczyni¹. Trzy nasze zwi¹zki konfederackie, Bo¿e mój, Panie mi³osierny! roz³¹czono, a ka¿dy do innej sali na zamku graf zamkn¹æ kaza³. A skoroœmy do tych
sal weszli, warta z ukrytych miejsc pokaza³a siê, u drzwi i okien miejsca zajmuj¹c. Nazajutrz
przyszed³ placmajor z rezolucj¹, a¿ebyœmy do podró¿y byli gotowi. Dwustu siedmdziesiêciu
nas samej szlachty oficjerów w marsz wysz³o przez Grodzk¹ Bramê. A za on¹ bram¹ zastaliœmy konwój z karabinierów: Ci nas wiedli b³otami i drog¹ z³¹ w naznaczon¹ podró¿. PóŸniej
dopiero dano nam podwody i tak oto z wolna jechaliœmy w oczach ludzkich przez Skalbmierz, Staszów, Iwaniska... Za Staszowem idzie tam droga szeroka lasem. No, mój ta ju¿ by³
blisko kraj. Z dala Œwiêty Krzy¿ widaæ... Zdarzy³ siê by³ nocleg w miasteczku Bogoryi. Doko³a zajazdu, gdzie my w stajniach pokotem le¿eli, warta czuwa³a. Wsta³em ja w póŸn¹ noc,
przyszed³em do karabiniera pierœ w pierœ, gdy siê nie spodzia³, i wzi¹³em mu z r¹k broñ si³¹
a w mgnieniu oka.
- Spa³? - cicho szepn¹³ urzêdnik. - Co mia³ spaæ?... Czuwa³!
- Wiêc jak¿e«»
Szlachcic uœmiechn¹³ siê boleœnie i strzepn¹³ palcami.
- Nie pamiêtam ju¿ dobrze, jak siê to sta³o... Doœæ, ¿e miê... te... puœci³. Rzuci³em siê we
drzwi, miêdzy domostwa, wypad³em w pola i dopiero co mocy w nogach! Gwa³t uczynili
¿o³nierzykowie, dalej sypaæ za mn¹ w ciemnoœci kulami, tylko mi ko³o uszu gwizda³y. Rêka
Boska odegna³a... Lasami przyszed³em do tych moich Wyrw bosy, obdarty do naga, g³odny.
A stan¹wszy w tych progach, takem sobie rzek³: „Teraz Ci, Panie Jezu, œlubujê, ¿e ju¿ nie
wyjdê!” Otó¿ i siedzê jak leœny wilk. Widzisz waszmoœæ, ¿e jad³em doœæ w tym Krakowie
chleba, na po³y z plewami spieczonego... Zwa¿ waszmoœæ, ¿e dzia³a siê ta sprawa w roku Pañskim 1768. Gdzie¿ mnie teraz do Krakowa? Co bym tam ujrza³?
- Wielkie zmiany, po¿¹dane zmiany. Ten dzieñ 17 sierpnia zesz³ego roku na zawsze zostanie
w pamiêci wszystkich, co go widzieli. Najprzedniejsze obywatelstwo Zachodniej Galicji zg³asza³o siê do nadwornego komisarza, pana barona Margelika, z ¿yczeniem asystowania przy
wjeŸdzie jegomoœci pana ho³downiczego, ksiêcia Auersperga.
- Najprzedniejsze obywatelstwo, mówisz waszmoœæ? Patrzajcie¿!
- Tak jest. Nie wszyscy mogli byæ przyjêci, osobliwie na dzieñ samego wjazdu 9 sierpnia. Co
to za festyn by³! Sz³y naprzód ku miastu przez most z przedmieœcia Josephstadtu... - Sk¹d,
proszê?
- Od przedmieœcia Podgórze dawniej zwanego. - Dawniej zwanego!... a teraz Josephstadtu...
- Cechy, korpus kawalerii, stangreci obywatelów asystuj¹cych bez koni narêcznych, berajterowie, trêbacze, póŸniej szlachta polska na piêknych koniach...
19

- Berajterowie, trêbacze i szlachta polska na piêknych koniach...
- Damy polskie w powozach, dwór jegomoœci pana ho³downiczego, wreszcie on sam - i znowu korpus kawalerii.
- Piêkne widowisko, przez Bóg ¿ywy!
- A w dniu ho³du! Od Pa³acu Spiskiego do koœcio³a Panny Marii i do katedry na Wawelustanê³a infanteria i kawaleria w prostych liniach. Wyszli mieszczanie ze swymi cechami,
œwieckie i zakonne duchowieñstwo, deputowani z cyrku³ów i wszystka obecna szlachta w paradnych strojach, dalej personel Gubernium krajowego, wszystkie urzêdy, Akademia. Wszyscy uszykowali siê w swych miejscach. Cisza jest, bardzo wielka cisza. Wtedy pocz¹³ dzwoniæ na Wawelu wielki, starodawny dzwon Zygmunt.
Nardzewski s³ucha³ uwa¿nie. Z podziwu czy zachwytu g³owa jego chwia³a siê na prawo i na
lewo, a z gard³a dobywa³ siê co chwila przemoc¹ trzymany g³os.
- W wieczór - ci¹gn¹³ komisarz - by³o ca³e miasto iluminowane, a w Sukiennicach ksi¹¿ê jegomoœæ Auersperg da³ wielki bal, gdzie siê a¿ do samego rana bawiono. Zjazd by³ tak wielki
z obydwóch Galicjów, ¿e Sukiennice nie mog³y wszystkich goœci ogarn¹æ. Blisko szeœæ tysiêcy szlachty w nich siê z najwiêksz¹ radoœci¹ bawi³o. Przy stole by³y spe³nione toasty z wielkim zapa³em, przy odg³osie armat...
Nardzewski wci¹¿ œmia³ siê. W pewnej chwili mrukn¹³ nie odwracaj¹c g³owy:
- Zawieœ mi kartê.
Strzelec natychmiast porzuci³ rozkrêcone strzelby i do wahad³a zegara, który naprzeciwko
miejsca, gdzie siedzia³ Nardzewski, wisia³ na œcianie, przyczepi³ asa ¿o³êdnego. To uczyniwszy, prêdkimi kroki i z obaw¹, jakby siê pali³o, pobieg³ do s¹siedniej izby, przyniós³ stamt¹d
dwa piêkne pistolety dziwerowane, z kolbami bogato srebrem nabijanymi, i po³o¿y³ je przed
dziedzicem na stole.
- Kontynuuj waszmoœæ, jeœli ³aska... Mi³o mi s³uchaæ tego, co mówisz, mi³o mi, przez Bóg
¿ywy! He-he... Wiêc tedy powiadasz jako wiarogodny œwiadek, ¿e szeœæ tysiêcy najprzedniejszej szlachty do rana z radoœci hula³o, ¿e te... I toasty, i okrzyki... A królewski, starodawny
dzwon Zygmunt...
Urzêdnik zamilk³ i zblad³. Oczy jego kilkakroæ b³ysnê³y z³owrogo i znowu skry³y siê pod
powiekami. Prawa rêka ociê¿a³ym ruchem skrad³a siê w zanadrze jedwabnej sukni i wydoby³a stamt¹d w¹ski, wenecki sztylet tak szybko, ¿e ten ruch ledwie zdo³a³y pochwyciæ bystre
oczy Rafa³a. Nardzewski ci¹gn¹³:
- Mów¿e waszmoœæ, mi³oœciwy panie, z ³aski swej... Niech i moje serce napoi siê po brzegi
radoœci¹ tych dni! Ja tu w lasach, poœród wilków i lisów ¿ywi¹c, gdym rad, strzelam do tego
znaku. Waszmoœci pewno dym prochowy nie szkodzi... Cha-cha... Na wiwat!
To rzek³szy uj¹³ pierwszy z brzegu pistolet i spojrza³ w oczy Niemca. Po twarzy snu³ mu siê
uœmiech, a spomiêdzy warg wypada³ szorstki ów chichot, podobny tak¿e do czkawki czy ³kania.
Hibl mia³ twarz spokojn¹, tylko jakby stê¿a³¹. Prawe jego oko by³o przymkniête i dolna szczêka nieco wysuniêta. Mówi³ z wolna, g³osem pewnym i spokojnym:
- Ca³y ten wiekopomny akt przysiêgi na wiernoœæ monarchom dynastii Habsburskiej odby³
siê w najwiêkszym porz¹dku.
Nardzewski podniós³ pistolet i strzeli³.
Dym nape³ni³ pokój. Wapno przez kilka chwil sypa³o siê ze œcian i powa³y.
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Rafa³ podszed³ do zegara i sprawdzi³, ¿e czarny znak ¿o³êdnego asa by³ z karty wystrzelony.
Gdy siê dym rozwia³ i zacz¹³ odp³ywaæ do izb przyleg³ych, m³ody ch³opiec ujrza³ w polu
odchyleñ wahad³a mnóstwo kul, które siedzia³y w modrzewiowych belkach. Niektóre by³y
wpakowane jedna na drug¹ i rozp³aszczone. .
Komisarz nie interesowa³ siê wcale wynikiem strza³u. Siedzia³ na swoim miejscu i kiedy niekiedy macha³ rêk¹ dla odpêdzenia dymu. Widz¹c, ¿e Kacper z poœpiechem nabija wystrzelony pistolet, mówi³ oschle, wyraŸnie i œmia³o:
- Mnie dym prochowy nie szkodzi, ale mo¿e wielmo¿ny dziedzic zaniecha strza³ów. Jeszcze
wa¿ne sprawy... Pod³ug osnowy rozkazu mej w³adzy og³aszam jako zwierzchnoœci gruntowej, ¿e liczba dni roboczych, jakie odt¹d komornicy œwiadczyæ bêd¹ rocznie bez ró¿nicy p³ci,
trzynaœcie, a liczba dni cha³upników dwadzieœcia szeœæ wynosiæ ma. Ch³opi posiadaj¹cy grunta, o ile p³ac¹ okreœlone podatki, pracowaæ na rzecz wielmo¿nego pana nie wiêcej nad trzy
dni w tygodniu maj¹. D³u¿ej jak oœm godzin w zimie, a dwanaœcie w lecie ¿aden pracownik
w polu czy w gumnie robiæ obowi¹zany nie jest. Œwiêto, gdy przypada w dzieñ pañszczyŸniany, liczy siê na korzyœæ pracowitego ch³opa.
- No i có¿ jeszcze? - mrukn¹³ Nardzewski.
- Presshafte Leute - mówi³ urzêdnik - to znaczy podupadli na zdrowiu; starcy powy¿ej lat
szeœædziesiêciu wolni od robocizny byæ maj¹.
Nardzewski znowu uj¹³ pistolet i strzeli³. Nie czekaj¹c, nim siê dym rozejdzie, wyrwa³ broñ
z r¹k strzelca. Ostatni s³ucha³ tak ciekawie tego, co mówi³ urzêdnik, ¿e ledwie ruch pana spostrzeg³.
- Nabijaj! - wrzasn¹³ Nardzewski - bo ci tu na miejscu ³eb roztrzaskam !
- ¯aden poddany...
- Co jeszcze? Co jeszcze’?
- Aby ¿aden kmieæ, skrzywdzony przez pana, ¿adn¹ drog¹ samow³adnie sprawiedliwoœci dla
siebie forytowaæ nie oœmieli³ siê, rozporz¹dzono jest, ¿eby do krajzamtu w Kielcach, wprost
do pe³nomocnego komisarza ze skarg¹ szed³-ci¹gn¹³ urzêdnik g³osem ochryp³ym, ukryty ju¿
prawie w dymie prochowym.
- Niechaj spróbuje-l
- Rozporz¹dzono dalej...
- Co waszmoœæ chcesz mówiæ? - z cicha, g³osem suchym rzek³ szlachcic wstaj¹c ze swego
miejsca. -Ja tu jestem panem, ja prawem! Naddziady tu moje siedzia³y... Moja to jest ziemia
i moi ludzie. Te Wyrwy to jest mój kraj. Mój i niczyj wiêcej! I przez Boga ¿ywego tu nikt...
Komisarz œmia³ siê.
- Za Jana Kazimierza, po wojnach, przyby³ tu prapradziad mój, Józef, i te pustka lasami poros³e kupi³ za grosz w boju na kresach ranami zdobyty. Sam w³asn¹ rêk¹, wyszorowan¹ w ci¹gu lat przez pancerz i rêkawicê, karczowa³ te role, rwa³ pniaki i ja³owce. Sam zrówna³ nowiny, wyniós³ kamienie. IdŸ waœæ i obacz one kamionki doko³a moich pól! Latami ten cz³owiek... Na tych to rolach moje ch³opy siedz¹. Nie mia³ na zawo³anie najemników, a choæby
i byli, to czym¿e by ich op³aci³? Przyszli za nim ludzie bezpañscy z dobrawoli, nêdzarze przymieraj¹cy g³odem, i za kawa³y gruntu, za budynki i gospodarski dobytek zobowi¹zali siê do
sta³ej daniny w pracy. Lepiej¿e im mo¿e by³o tu³aæ siê po s³otach, nie mieæ dachu nad g³ow¹?
Lepiej by³o poniewieraæ siê w czeladzi po du¿ych dworach czyli te¿ siedzieæ tu w jasnych
domostwach, na œwiêtej, pospólnej ziemi, z której nie p³acili przecie pieniêdzy? ¯yli tu jako
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jedna rodzina. Babka moja, jak zapamiêtam, matka i moja, Panie, œwieæ nad jej dusz¹, ¿ona,
by³y ich lekarkami. Spytaj waszmoœæ, kogo chcesz, czy i ja sam, chociem cz³ek twardy...
Hibl kiwa³ g³ow¹.
- Jeœli zagrodnik trzysta zagonów roli pañskiej posiada - mówi³ z uœmiechem ironii - niech
p³aci od ka¿dego zagona po groszy miedzianych trzy, jak jest zwyczaj. Przypadnie za
wszystk¹ jego rolê z³otych szeœædziesi¹t. Rachujmy dzieñ roboczy najtaniej po groszy miedzianych piêtnaœcie, przypadnie za wszystkie dni robocze w roku z³otych siedmdziesi¹t oœm.
Dobrze mówiê?
- Mów wasan.
- To jak¿e? Gdzie¿ reszta? Kto bierze oœmnaœcie z³otych? A przecie to nie koniec! Musz¹
przecie nadto stró¿¹ po nocach odbywaæ, na posy³ki chodziæ. A daniny? Za có¿ jeszcze daniny sk³adaj¹? Czy tak¿e z gruntu pradziadowskiego? Przecie go prac¹ na pañskim z czubem
okupili. Daj¹ ró¿ne gatunki zbo¿a, daj¹ kury, jaja, po³owê miodu od pszczó³, musz¹ znosiæ
do dworu okreœlon¹ iloœæ lnu, jagód, orzechów, grzybów. Nawet gdy siê orzech w lasach nie
urodzi, daæ go musz¹, bo tak prapradziadom za Jana Kazimierza dawali...
Nardzewski s³ucha³ tego wszystkiego jakby w os³upieniu. Rêce jego bezw³adnie le¿a³y na
pistoletach.
Rzek³ spokojnie:
- Sk¹d¿e to waszmoœæ wiesz? Sk¹d wiesz? Dra¿nisz miê licz¹c na to, ¿eœ pod dachem szlachcica polskiego... Ale, przez Boga ¿ywego, nie czyñ tego d³u¿ej...
- Ja siê broni nabitej nie bojê... - rzek³ komisarz z dum¹, wstaj¹c ze swego miejsca.
Po chwili zwróci³ siê do strzelca ze s³owami:
- Zawiadomiæ wójta i ³awników, ¿eby siê jutro ca³a wieœ zgromadzi³a na dziedziñcu dworskim. Urzêdowe rozporz¹dzenia przeczytane bêd¹. Ad tertium... Co do gromadzkiego œpichlerza...
Nardzewski spojrza³ na strzelca okropnymi oczyma i z cicha mówi³:
- Niech mi Jawór obêbni po wsi, ¿e jutro maj¹ siê zejœæ wszyscy, kto ¿yw. Na mój rozkaz,
s³ysza³eœ! Bêdzie bra³ karê Tomek Zalesiak za to, ¿e siê dobiera³ do mego lamusa. Otrzyma
przy ca³ej wsi i w oczach tego oto pana komisarza sto piêædziesi¹t miote³ek brzozowych, jak
za Jana Kazimierza, Micha³a Korybuta i innych bywa³o.
- Oœwiadczam uroczyœcie wielmo¿nemu panu, ¿e to siê nie stanie - mówi³ komisarz. - Biæ
zabrania siê wszelk¹ miar¹. A teraz pragn¹³bym udaæ siê na spoczynek.
Szlachcic konwulsyjnie chwyci³ siê za g³owê i coœ jak szczekanie wy³ama³o siê z jego zduszonej gardzieli. Wsta³ ze swego miejsca i zacz¹³ chodziæ po izbie z rêkoma w kieszeniach
rajtuzów. Twarz jego by³a straszna, o kolorze dymu, który j¹ owiewa³. Co pewien czas piersi
jego jêk wstrz¹sa³, a wargi ciska³y wyrazy bez zwi¹zku.
Rafa³ w postawie siedz¹ce j chrapa³ w k¹cie sofki, jak zarzniêty. Sen jego by³ tak twardy, ¿e
nawet nowy strza³ wuja tylko go na chwilê ocuci³...
By³ ju¿ dzieñ bia³y, kiedy Nardzewski zacz¹³ budziæ siostrzeñca. M³odzieniec nierych³o podniós³ g³owê. Zda³o mu siê, ¿e dopiero co zasn¹³ i chwileczkê drzema³. Ze zdumieniem te¿
spostrzeg³, ¿e jest rozebrany i le¿y pod ko³dr¹.
- No, kochanku, szkapy zaprzê¿one: komu w drogê, temu czas - mówi³ Nardzewski. - Droga
daleka, dzieñ ma³y... Ch³opiec wyskoczy³ z ³ó¿ka i zacz¹³ siê ubieraæ. Na dworze s³ychaæ by³o
gwar ludzki, szczekanie psów i donoœny g³os urzêdnika przemawiaj¹cego z ganku. Stary
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szlachcic chodzi³ po pokoju szarpi¹c czuprynê i w¹sy. Twarz jego by³a szara, oczy zdzicza³e.
Nagli³ siostrzeñca do poœpiechu t³umacz¹c mu ochryp³ym g³osem, ¿e dzieñ krótki. Zmusi³ go
do prêdkiego wypicia winnej polewki, otuli³ niedŸwiedzi¹ kierej¹, wyprowadzi³ na dwór
i wsadzi³ do szerokich sanek, na³adowanych zwierzyn¹. Cztery dzielne konie, w lejc zaprzê¿one, w³ochate i dymi¹ce na mrozie, niepokoi³y siê wœród t³umu ch³opów w rudych sukmanach, bab w we³niakach i dzieci. Kiedy woŸnica by³ gotów, Rafa³ uœciska³ wuja i zasiad³ siê
dobrze w s³omianym siedzeniu.
Tak mu by³o ¿al jechaæ, tak niewymownie... Pali³a go nienasycona ciekawoœæ, jak w lesie,
gdy siê odezwa³ g³os ogarów. Co te¿ to bêdzie? Co siê tu stanie?
Widzia³ rozognione twarze ch³opów, b³yszcz¹ce ich oczy, które nic nie dostrzega³y poza figur¹ urzêdnika. Hibl w krótkim futerku, oparty o s³up ganku, coœ dobitnie rozpowiada³.
Nardzewski da³ znak furmanowi i sanie, g³oœno skrzypi¹c na mrozie, ruszy³y z miejsca.
- Przyprowadziæ Zalesiaka! - krzykn¹³ wtedy szlachcic przerywaj¹c tym sposobem wyk³ad
komisarza.
Rafa³ nastawi³ ucha.
- So³tys, bêbniæ!... - wo³a³ Nardzewski. Da³ siê s³yszeæ ponury, groŸny g³os bêbna...
Konie Rafa³a, œci¹gniête d³ugim batem, pomknê³y z kopyta torem iskrz¹cym siê od mrozu.
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Kulig
Z Opatowskiego w kierunku Koprzywnicy i z³otopszenicznej niziny Powiœla, wskroœ jedynego na œwiecie Sandomierskiego P³askowzgórza, gna³ kulig. £añcuch kilkudziesiêciu sañ budzi³ ca³¹ okolicê radosnym g³osem dzwonków, brzmi¹cym ³oskotem janczarów, trzaskaniem
batów na cztery konie, wrzaw¹ okrzyków, bêbnów, fujarek, melodi¹ œpiewów i muzyki. Kilkunastu pajuków rwa³o na folwarcznych szkapach, trzymaj¹c w garœciach pochodnie, w œlad
za saneczkami arlekina w czarnej masce, zakopanego w wielkie niedŸwiedzie, który na czele
orszaku pomyka³. Blask z³otych ogni w dymie - p³atami rozdzieraj¹cych noc, o kilka wiorst
na p³aszczyŸnie widoczny, k³ad³ przed oczy zaspy, parowy, urwiska i wskazywa³ wœród nich
przetart¹ drogê.
Noc by³a widna, ksiê¿ycowa, mroŸna.
Wielkie œniegi, przemarz³e w têgich mrozach, le¿a³y pierzastymi zaspami. Tu i owdzie wype³ni³y po brzegi w¹wóz, których tyle w tamtej okolicy; gdzie indziej zadê³y op³otki, a nawet
wioszczyny przytulone do urwisk. Mglistymi kêpy i drgaj¹cymi ¿ywo œwiate³kami znaczy³y
siê dwory na przyczó³kach parowów. Konie po brzuchy zapada³y w wywary, roznosi³y w puch
najwiêksze zadmy, które ledwie przeora³ arlekin. Kulig nie zna³ przeszkód. Tworz¹c ogromny korowód lecia³y sanie najrozmaitsze. Jedne by³y snycerskiej roboty, poz³acane lub posrebrzane, z czasów jeszcze saskich i stanis³awowskich, w kszta³cie ³abêdzi z d³ugimi szyjami,
w kszta³cie gryfów i or³ów, pozaprzêgane czwórkami w piórach i czubach; inne -zgo³a prostackie, ledwie przez domowego cieœlê pomalowane lubryk¹ lub na zielono, a ci¹gnione przez
fornalki rozmaitej maœci i wzrostu. Zarówno pyszne rugi jak chety z jednak¹ brawur¹ i ¿yciem rzuca³y siê w zaspy, niby czó³na w fale jeziora.
Radoœæ kipia³a w sercach.
Kapela, z³o¿ona z klimontowskich ¯ydków, rznê³a od ucha mazury, oberki, krakowiaki, drabanty. Chwilami porywaj¹ca melodia przygasa³a jak od zachwytu, co dech zapiera, i tylko
z jakiejœ g³êbi, jakby spod œniegu, dolatywa³a do uszu i serc. Wtedy odzywa³y siê pieœni. Wiêc
z jednej strony s³ychaæ by³o tkliwe dyszkanty damskie:
Œcieni d¹bek, œcieni, ju¿ siê nie zieleni...
Da³am ch³opcu s³owo, ju¿ siê nie odmieni!
A z innej naigrawa³y siê potê¿ne basy mêskie:
A ja sama nie wiem, co to za przyczyna:
Gustujê w bronecie, wzdycham do blondyna!
Zaraz odcina³ siê chór panieñski:
Granatowy fraczek, woskowane buty.
TeraŸniejsza m³odzie¿ same ba³amuty.
I znowu z góry donoœnie, siarczyœcie zanosi³y siê skrzypce, basy i flety, g³usz¹c, wszystko.
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Rafa³, jak wiêkszoœæ najm³odszych kawalerów, jecha³ konno. Pierwszy to raz w ¿yciu dosta³ od
ojca pozwolenie za¿ycia faworytalnej „Baœki”, m³odej klaczki swego chowu. Baœka liczy³a sobie dopiero trzy wiosny. Pochodzi³a z ojca czystej krwi araba i matki polki. By³a p³ocha, ¿ywa,
a przecie nad wszelkie s³owo rozumna. G³ówkê mia³a maleñk¹, œliczn¹. Siwa sieræ pokrywa³a
jej skórê, cienk¹ jak jedwabnica. Klacz sz³a w pl¹sach, stroi³a ogniste skoki. Bawi³a siê jak cz³owiek: to, nastawiwszy uszka i rozdymaj¹c nozdrza z chrapaniem, s³ucha³a muzyki, to za ni¹
w ¿artkich lansadach sz³a nios¹c jeŸdŸca rozkosznie jak w kolebce. Rafa³ by³ szczêœliwy co siê
zowie. Kieliszek starego wêgrzyna, wypity gdzieœ w ostatnim dworze w Górkach, Ossolinie czy
Nas³awicach, rzuci³ jego uczucia jakoby na ptasie skrzyd³a. Koñ niós³ go wskroœ tych zasp, których zimny oddech tak mi³oœnie mu twarz och³adza³... A w saniach lec¹cych przed nim - te dwie
panie... Jedna starsza, mê¿atka czy wdowa; druga - m³odziutka dziewczyna. W blasku ksiê¿yca
widzia³ ich g³owy i ko³paczki: u jednej - staro¿ytny, sobolowy, z kitk¹ osadzon¹ wœród brylantów; u drugiej - okr¹g³y, suty, z gronostajów cynkowanych.
Osobliwie ta starsza, w salopie z³otego koloru z puszystym futrem... Tañczy³ z ni¹ krakowiaka i mówi³ ju¿ kilka wyrazów. Sta³ mu w oczach cudny czar tej osoby, jej oczy zachwycaj¹ce, które, zdawa³o siê, nie widz¹ go wcale, i uœmieszek, który siê z jego pomy³ek w tañcu tak
przedziwnie naigrawa³. Wtedy nawet, gdy on, Rafa³ Olbromski, ¿ywy i trzeŸwy, na ni¹ patrza³ w futro otulon¹, widzia³ j¹ w g³êbi siebie inn¹, odmienn¹. Wspomina³, jak z nim tañczy³a w sukni greckiej purpurowego koloru, rozkosznie œciskaj¹cej stan i piersi, potoczystej,
z ogonem i obszyciem ze z³otego masyfu.
Pamiêta³ œliczne rêce w bufiastych rêkawach ze œliskiego at³asu, które siê do niego w tañcu
wyci¹ga³y, i w³osy z grecka trefione. Podnieca³ konia do skoku i kiedy siê równa³ z saniami,
wówczas brylanty na ko³paczku, zwróconym w jego stronê i migota³y w blasku ksiê¿yca.
Oczu nie by³o widaæ, i Rafa³ pewien by³, ¿e nie patrz¹. Jak¿e czarodziejsko, jak rozkosznie
mieni³y siê b³yski drogich kamieni!
Zda³o siê pomimo wszystko, ¿e to uœmiech ów skryty, niewidoczny, schowany i wzgardliwy,
a przecie nad wszystko powabniejszy, przez noc siê ku niemu przebija. Schyla³ siê niby to
poprawiaj¹c trêzlê lub puœlisko, ale i tak oczu nie widzia³.
Sam by³ przebrany w strój niby wiejski, krakowski, w ¿upan granatowy z karmazynowym ko³nierzem, lamowany srebrnymi galonami z szychu, w zuchwa³¹ czapkê karmazynow¹, rogat¹,
z pawim piórem. Pas z kó³kami pobrzêkiwa³ na nim, a stalowe podkówki trzaska³y o strzemiê.
Co chwila odwraca³ siê ku niemu i drugi ko³paczek. Ta g³owa dziewicza by³a bli¿ej. Nie kry³a wcale swych spojrzeñ. Widzia³ oczy i rozchylone usta, ma³e, p¹sowe, czu³ nawet unosz¹cy
siê nad saniami w czystym powietrzu zapach 1»eau de la reine d’Hongrie, tak poczciwie
zwany larendogr¹. I by³y chwile, ¿e jak przykuty, jak we œnie, sam nie wiedz¹c czemu, wpatrywa³ siê w te oczy, które siê do niego œmia³y z serdecznoœci¹ i szczêœciem.
Bo nie masz krainy, nie masz takiej strony,
Gdzie by nie kochali ch³opcy cudzej ¿ony...
- wylecia³y jak z procy sk¹dœ, a¿ z ostatnich sanek, swawolne s³owa. Niby groty z ognia uderzy³y w Rafa³a i jakoby oczywiste prawdy zatrzês³y nim a¿ do samej g³êbi duszy. Pochyli³ siê
na kark konia i tylko si³¹ wstrzyma³ rêce, ¿eby go nie obj¹æ i ust p³on¹cych nie przycisn¹æ do
wzdêtej jego grzywy.
Jeden g³os mêski, potê¿ny, dr¿¹cy od si³y i wesela, œpiewa³ w nocy:
Nie bêdê siê ¿eni³, nie bêdê siê œpieszy³...
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- Jeszcze czego! - wo³a³ drugi.
Bêdê siê umizga³ i dziewczêta cieszy³...
- ci¹gn¹³ pierwszy z tak¹ szczer¹ prawdomównoœci¹ w ka¿dym tonie, ¿e wszystkie sanie wybuchnê³y œmiechem radosnym, prawdziwym a¿ do samego dna. By³ to jak gdyby akord tej
samej pieœni, jakby okrzyk zgody czu³ej, jakby potwierdzenie prawdy nieomylnej, a d³ugo
zam¹canej przez k³amców.
Z dala, z dala, od przednich sañ lecia³a piosenka:
- A ja siê stanê ma³¹ ptaszyn¹
I okryjê siê gêst¹ krzewin¹...
Jednak ja twoj¹ nie bêdê!
- Maj¹ cieœlowie takie topory,
¯e wycinaj¹ lasy i bory...
Jednak ty moj¹ byæ musisz!...
Pieœñ ta w inn¹ stronê jak wiatr ponios³a duszê Rafa³a. D³onie jego œcisnê³y jak gdyby toporzysko siekiery i ramiê kurczy³o siê, ¿eby z ca³ego duchu ci¹æ owe „lasy i bory”. Ujrza³ je
w oczach jak ¿ywe: bory niezmierzone, g³uch¹ œwiêtokrzysk¹ puszczê. Wion¹³ na niego smutek i ¿al...
- Tak-¿e to nas waæpan zabawiasz, moœci kawalerze -rzek³a nagle starsza z pañ. ~~,
- Ale bo ja... w³aœnie w tej chwili... - b¹ka³ Rafa³ zmieszany, nie mog¹c znaleŸæ s³owa odpowiedzi.
- Ani nam nie œpiewasz piêknych piosenek, ani grzecznym dyskursem nie rozweselasz. Niemy waæpan jesteœ jak ten worek skórzany, w którym nogi trzymamy. Tyle ¿e z nami jedziesz,
jak i on...
- Nie umiem œpiewaæ. I dlatego w³aœnie...
- Toæ to kulig, nie pogrzeb. Waæpan jedziesz na swym koniu za naszymi saniami jak za
trumn¹.
Rafa³ p³on¹³ ze wstydu, ale w tonie mowy piêknej pani nie czu³ gniewu ani odrazy. Tote¿ pod
wp³ywem nag³ej decyzji zeskoczy³ z konia i stan¹³ w tyle sanek. Przez chwilê myœla³, ¿e za
ten krok bêdzie cierpia³ srogie jakieœ kary, ale by³o mu wszystko jedno.
- O, nie zas³u¿y³eœ waæpan, ¿ebyœmy ciê na naszych saniach wioz³y! Nieprawda¿, Heleno?
M³odziutka towarzyszka œmia³a siê z cicha i co chwila wykrêca³a siê na swym miejscu.
- Ju¿ siê na pewno poprawiê! - szepn¹³.
- Wiêc akomoduj siê waœæ, bo Ÿle bêdzie...
Wrzawa na saniach jad¹cych przodem wzmaga³a siê coraz bardziej. Bli¿ej, rozg³oœniej s³ychaæ by³o jedn¹ i drug¹ kapelê. Pochodnie uwija³y siê gdzieœ w dole.
- Có¿ to za zgie³k? Dlaczego? - pyta³a piêkna pani.
Rafa³ podniós³ g³owê i spostrzeg³, ¿e ca³y ³añcuch sanek zje¿d¿a w dolinê rzeki Koprzywianki. Z urwistych brzegów, omijaj¹c zadête w¹wozy, sanie pêdem zlatywa³y na dó³ wœród krzyku kobiet i nawo³ywañ mêskich.
Klaczka Rafa³owa niechêtnie sz³a za saniami. Musia³ j¹ ci¹gn¹æ za uzdê, a wsi¹œæ na siod³o
ju¿ nie móg³. Ani sposobu! Przyrós³ do miejsca w tyle sanek. Owiewa³ go czarodziejski zapach i jasny blask tych dwu zjawisk, które mia³ przed oczyma. Teraz ju¿ widzia³ uœmiechy
obydwu twarzyczek, zwróconych ku niemu...
- Gdzie¿ jest dom rodziców waæpana? - pyta³a pani. - Z tamtej strony, za rzek¹.
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- Czy go ju¿ widaæ?
- Ledwo, ledwo! Œwiat³a siê daleko w nim b³yszcz¹.
- Gdzie to?
Rafa³ nachyli³ siê nisko i wskazywa³ rêk¹. Sobolowe futro musnê³o go po twarzy.
- Ach, wiêc to tam s¹ Tarniny? - prêdko wypowiedzia³a panna Helena, nie wiadomo, czy do
swej towarzyszki, czy do Rafa³a.
On czu³, ¿e musia³a siê przy tym strasznie zaczerwieniæ, ¿e ca³a stanê³a w ogniu, bo i jego
ogieñ ogarn¹³. S³odki, melodyjny g³os brzmia³ w jego uszach, w ca³ej g³owie, w piersiach. Te
to przecudne, jaœnie wielmo¿ne usta nazwa³y jego wieœ rodzinn¹...
- Tak, to Tarniny... - odpowiedzia³ z pozornym spokojem. - Musimy tam zajechaæ...-mówi³a
starsza pani-a przewrócimy wszystko, moœci mruku, do góry nogami. Prawda, Heleno?
- Ja sam bêdê dopomaga³, bo dom nasz stary, niski i niepiêkny. Musia³by rodzic drugi dom
wystawiæ.
Powiedziawszy to g³upstwo z doœæ wielk¹ brawur¹, obejrza³ siê mimo woli, czy aby rodzic
nie s³ysza³ aforyzmu.
WoŸnica stan¹³ w saniach i wstrzyma³ sw¹ czwórkê. Cztery spasione konie okryte lamparcimi
skórami, w szorach nasadzonych licznymi dzwoneczki, z czubami p¹sowych piór na ³bach, sta³y w blasku nad brzegiem urwiska jakby senne widziad³o. Po chwili, gdy ruszy³ lejcami, zapad³y w dó³, id¹c zrazu k³usem, póŸniej galopem. Wierzchówka Rafa³a nie chcia³a ich naœladowaæ i m³odzieniec, pragn¹c nie wypuœciæ z r¹k wodzów, musia³ skoczyæ na ziemiê. Run¹³
w œnieg i ledwo utrzyma³ cugle. Po chwili namaca³ koñcem stopy strzemiê i gna³ za saniami.
W nizinie, nad brzegiem rzeki, utworzy³ siê istny zator pojazdów i koni. Mostu w tych miejscach nigdzie nie by³o. Je¿d¿ono od pocz¹tku œwiata w bród. Pierwsze sanie, przebywaj¹c
rzekê po lodzie, oberwa³y wielk¹ jego taflê i ledwo-ledwo wydoby³y siê z wody. Brzegi rzeczki by³y spadziste, obmarz³e, nie do przebycia. Jedyne ³agodniejsze miejsce zosta³o zniszczone. Czekano na ch³opów z najbli¿szej wioski. Tymczasem zje¿d¿a³o sañ coraz wiêcej. Dwie
kapele z³¹czy³y siê teraz i od ucha ciê³y zawo³anego mazura. Okaza³o siê, ¿e pierwsze sanie
wioz¹ napotkanego w drodze „turonia”, czyli „k³apacza”, tj. ch³opa przebranego za straszyd³o z wysok¹ szyj¹ jak u ¿yrafy i ruchom¹ paszczêk¹, czerwonym suknem wybit¹. Na wybrze¿u Koprzywianki powsta³ gwar, zgie³k, ha³as. Dzwonki, janczary, krzyki, œpiewy, muzyka zlewa³y siê w ogromny wybuch wesela. Turoñ posuwa³ siê z wolna miêdzy saniami, k³api¹c
doln¹ ¿uchw¹ i nachylaj¹c siê to tu, to tam. Rafa³ na widok tego stracha, tej przeraŸliwej
chimery, uczu³ w sobie dreszcz, który siê wskroœ œmiechu przebija³. W tej samej chwili panna Helena, obok której sta³ w³aœnie, z nag³a ujrzawszy poczwarê, krzyknê³a, rzuci³a siê na
oœlep, a lew¹ rêk¹ pochwyci³a ramiê Rafa³a: On instynktownym ruchem przysun¹³ siê ku niej.
Tak przez chwilê stali obok siebie, z³¹czeni œmierteln¹ groz¹, gdy turoñ nachyli³ siê ku ich
twarzom i koñsk¹ swoj¹ paszczê szeroko otwiera³. Po chwili œmiali siê do rozpuku, zaznajomieni z tob¹ wskutek tego zdarzenia; jakby od wielu lat chowali siê pod jednym dachem.
- Boisz siê waæpanna turonia? - zapyta³ cicho.
- Ale¿ nie... Co znowu! Tylko tak na mnie zak³apa³...
- Ja siê dawniej ba³em. Och, bardzo, strasznie! Œni³ mi siê po nocach ze swoim czerwonym
jêzykiem. Po Bo¿ym Narodzeniu przyszed³ raz do nas, do Tarnin. By³em wtedy chory, a w
dodatku ma³y smarkacz. Drzwi siê otwar³y i wsun¹³ siê ³eb... Wie pani, taki okropny, bez
oczu...
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- Och, wiem! Nag³y ³eb, jakby siê wyœni³ albo jak czasem z ciemnego pokoju..: wiesz waæpan, coœ takiego wy³azi...
- Czasem jeszcze i teraz, choæ to œmieszne, zdaje mi siê, ¿e stoi za oknem na deszczu, na
wichrze, i s³ychaæ k³apanie. A oczu strach podnieœæ... Spojrzeæ? - Za nic! Prawda?
- Za nic! A to tylko wiatr wyje w ciemn¹ noc, w jesieñ... To po prostu topole jêcz¹ i skrzypi¹,
a stare lipy hucz¹. Przejdzie chwila i wszystko nacichnie.
Gromada ch³opów, zwo³ana przez umyœlnych na miejsce, jê³a siê pracy. Usi³owano przeprowadziæ konie i sanki w innym dostêpnym miejscu, ale znowu lód nie wytrzyma³. Radzono
tedy, co czyniæ. Jedni utrzymywali, ¿e wypadnie objechaæ a¿ na Koprzywnicê; inni byli zdania, ¿eby siê cofn¹æ w górê rzeki, gdzie jakoby przed laty by³ jakiœ lekki mostek.
- Ch³opcy! - zawo³a³ nagle ktoœ z t³umu szlachty - a nam co po moœcie? Który siê podejmie
przenieœæ sanki razem z paniami na drugi brzeg rzeki, dostanie natychmiast czerwony z³oty
jeden, pojedynczy!
- Zimna woda, jaœnie panie! - rzek³ pierwszy ch³opowina z kraja.
- A ja idê! - krzykn¹³ drugi œci¹gaj¹c z ramion zwierzchni ko¿uch.
Po chwili ju¿ kilkunastu rozzutych i na pó³ odzianych bra³o na bary pierwsze sanie. Furmani
siedli oklep na wyprzê¿one konie i w drugim brodzie przeje¿d¿ali wodê. Powsta³ krzyk dam
siedz¹cych w saniach, œmiechy i oklaski zgromadzonych na brzegu. Przenoszenie d³ugo trwa³o. Wkrótce jednak na przeciwleg³ej stronie zgrupowa³ siê zastêp niema³y. Zm¹cona woda
chlupa³a, gdy ch³opstwo podsadza³o siê pod sanice i brnê³o œrodkiem.
- Zimno! - wo³ali dŸwigaj¹cy.
- Dalej go! czerwony z³oty na g³owê... -zachêca³ projektodawca.
- Kapelê nam tu dawajcie, kapelê! - dopomina³a siê m³odzie¿ - co tu mamy pró¿nuj¹cy czekaæ...
- Pochodni! - nastawa³y panie.
- Ej, ch³opy pracowite! - ozwa³ siê g³os m³ody-a weŸcie no jeden z drugim ³opaty, ubijcie
nam tu œnieg, a równo, twardo!...
- ¯ydy, mazura!
- Pejsate ¯ydy, naszego!
- Kulig! - wykrzykn¹³ arlekin, podniesiony przez m³odzie¿ nad g³owy wszystkich.
¯ydki urznê³y od ucha.
Wkrótce œnieg ubity by³ twardo i zrównany niby najdoskonalsza posadzka. Oczekuj¹c na
przybycie wszystkich puszczono siê w pl¹sy, zatoczono mazura, jakiego œwiat nie widzia³.
Matrony i starcy otaczaj¹c ko³o przyklaskiwali, a m³ódŸ hula³a co tchu. Wnet futra, opoñcze,
bekiesze poczê³y zawadzaæ, wiêc je rzucano w sanie. Hajduki wysoko wznosi³y pochodnie
i gruby, bujny, migotliwy blask oœwietli³ miejsce. Zab³ys³y kó³ka pasów, barwne kierezje, wyszywane gorsety, bia³e rêkawy koszul.
Rafa³ tañczy³ z pann¹ Helen¹. Wygl¹da³ szatno i szumno. Krzesa³ ho³ubce jak ¿aden. Krew
w nim kipia³a.
- Olbromszczak... -,gwarzono naokó³ z aprobat¹ i poklaskiem.
- Dobra krew...
- Widaæ zaraz, ¿e dumna sztuka...
- Po ojcu, po starym czeœniku. To samo tancerz by³ ongi, a towarzysz nie lada jaki, chocia¿
dziœ kutwa nad kutwami.
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- Patrzajcie no... Co to za pl¹s! co za gracki ruch!
- To mi tan!
- Diablo i piêknie!
- Ej, dziœ dziœ! ej, dziœ dziœ!
Panna Helena zrzuci³a futerko i kap³oni rêkawek. Mia³a na sobie sukniê niebiesk¹ z krótkim
stanem, z fartuszkiem linowym w paski, bez ¿adnego upiêkszenia. Nie wpiê³a nawet kwiatu
we w³osy, spuszczone na czo³o. Gdy od tañca zakwit³y jej policzki, oczy, zda³o siê, poch³onê³y migotliwe blaski pochodni i otrzyma³y ich si³ê palenia. Rafa³ nie móg³ od niej oderwaæ
wzroku, zapomnia³ o œwiecie ca³ym. Taniec by³ dla niego ju¿ nie zabaw¹, lecz wybuchem
radoœci, pl¹saniem ze szczêœcia. Oczy, z³¹czone z oczyma œlicznej panienki, pe³ne by³y zachwytu i poczê³y wypowiadaæ to, czego na pozór nie by³o wcale w duszy, co tam le¿a³o jak
ruda kruszcu bez ceny, martwym pok³adem. Teraz bi³ stamt¹d blask i wznosi³ siê pachn¹cy
dym. Kiedy najbardziej rozkosznie wci¹ga³ w nozdrza ten królewski zapach i najsiarczystsze
krzesa³ ho³ubce, us³ysza³ g³os ojca. Stary czeœnik mówi³:
- Kto, moœæbrodzieju, na mój grunt dnia dzisiejszego, kto, mówiê, na mój grunt nog¹ st¹pi,
tego, moœæbrodzieju, ju¿ nie wypuszczam za granice w³oœci: takie u mnie z dawien dawna
ius terrestre - dnia dzisiejszego...
- A to¿ tañczymy, s¹siedzie dobrodzieju, na waszym gruncie, a¿ w ca³ej parafii dudni... - ktoœ
z boku zawo³a³.
- Nie nasza to rzecz, moœæbrodzieju, sub divo hulaæ! - Dlaczego, panie bracie?...
- Dlatego, ¿e to despekt dla szlachcica, moœæbrodzieju. Choæ u mnie pod strzech¹ izdebki, choæ,
mówiê, nie do tañca, aleæ, mi³oœciwe panie i ³askawi s¹siedzi, Bóg widzi, jako siê rzek³o...
Rafa³ zatrzyma³ siê w tañcu i wmiesza³ w t³um. Nierad by³ wcale nasuwaæ siê rodzicowi na
oczy. Stary tymczasem ju¿ go by³ dostrzeg³ i obrzuci³ szorstkim wejrzeniem.
- Raczcie¿ - ci¹gn¹³ - mi³oœciwe moœæbrodziejki, raczcie¿, s¹siedzi panowie i bracia... zaszczyciæ...
By³ to starzec zgarbiony latami, ³ysy, z krótkim, mlecznym w¹sem i grub¹ brwi¹ nad wspania³ymi jeszcze oczyma.
W ko³o tañcz¹cych wt³oczy³y siê saneczki arlekina i czarna jego maska wynurzy³a na
œwiat³o.
- Do Tarnin, kto ¿yw! - wo³a³ g³oœno, trzepi¹c sw¹ rózg¹ woko³o, a szczególnie mê¿czyzn
blisko stoj¹cych. - Do Tarnin!... có¿ tu stoicie, mazgaje?
Wszyscy ruszyli siê do swoich sanek. Powsta³ œcisk, gwar, wyszukiwanie i wdziewanie rzuconych futer i burek.
Królowa³ œmiech. Buchnê³a w rozmowach bezmierna weso³oœæ. Zakipia³y œmia³e ¿arty, mignê³y tu i owdzie ukradkowe ca³usy po rêku, jak cieniem zakryte obraz¹, która trwa przez
mgnienie oka, uœmiechy, których piêknoœæ i rozkosz g³êbia nocy poch³ania i ¿yczliwie zataja.
Gdy Rafa³ dopad³ wierzchówki i mia³ skoczyæ na siod³o, ujrza³ ojca tu¿ przy sobie. Czeœnik
nieznacznie zmaca³ rêk¹ kark klaczy, badaj¹c, czy bardzo zgrzana, i coœ pod nosem mrukn¹³.
Rafa³ wiedzia³, ¿e z tych badañ dobrego nic nie wypadnie, ale tylko przekrzywi³ krakuskê na
g³owie. Co ma byæ, to tam ju¿ jutro... Klacz sama stanê³a obok sanek, w których siedzia³y
znajome panie. Chwilê stali na miejscu, nim ogromny w¹¿ zaprzêgów ruszy³ siê z miejsca.
Widzieli znowu przed sob¹ rw¹cy siê w kierunku Tarnin barwisty ³añcuch. Ognie, okrzyki,
œpiewy znowu nape³ni³y dolinê.
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W dali, na wzgórzu miêdzy drzewami, wœród Sandomierskiego P³askowzgórza, które siê sk³ania ku dolinie Wis³y, pali³y siê œwiat³a w oknach starego dworzyszcza. Kiedy nareszcie i pojazd
Helenki ruszy³ z miejsca, Rafa³ us³ysza³ g³os ojca, który gramoli³ siê do ma³ych saneczek.
- Rwij mi, dnia dzisiejszego, z kopyta do dom i przyjmuj na ganku!
Kawaler z bólem podci¹³ klacz, ze wœciek³oœci¹ przechyli³ siê na siodle i wymijaj¹c pochód
ruszy³ cwa³em. W mig by³ na ganku. Ju¿ tam pierwsze sanie stawa³y, i matka w kontusiku
drojetowym, z siostrami w odœwiêtnych sukniach, wita³a goœci, b³aga³a o zaszczycenie niskich
progów. Rafa³ stan¹³ przy matce, k³ania³ siê, zdejmowa³ futra, szuby, wprowadza³ panie, znosi³ krzes³a. Wkrótce zjawi³ siê i ojciec. Nikt nie móg³ poznaæ starego Olbromskiego, który
nigdzie nie bywa³ i nikogo prawie nie przyjmowa³ u siebie. Dziœ stary zmieni³ skórê. Przybrany w piêkny kontusz, Bóg wie jakie czasy pamiêtaj¹cy, „na opaszki” wrzucony - w drogi
¿upan - gi¹³ siê w uk³onach, muska³ w¹sa jak za dawnych, pijackich czasów, uœmiecha³ siê,
prawi³ komplementy i sumitowa³. Gdy wst¹pi³a na ganek jedna z najpowa¿niejszych matron
okolicznych, stary czeœnik poda³ jej ramiê i z krygami, muskaniem w¹sa oraz odrzucaniem
wylotów wiód³ j¹ uroczyœcie przez t³um, zgromadzony ju¿ nie tylko w bawialni, w alkierzach,
w ciasnych i niskich izdebkach dworu, ale nawet w sieni, na ganku, w bokówkach starych
ciotek, sióstr-panien odwiecznych i rezydentek.
Rafa³ dopilnowa³, ¿eby godnie przyj¹æ swe damy. Poda³ ramiê pani stolnikowej i wprowadzi³
j¹ do domu. Sam nie wiedzia³, sk¹d mu siê wziê³a pewnoœæ taka, œmia³oœæ ruchów, uk³onów,
które wykonywa³, i s³ów grzecznych, które mówi³. Pani stolnikowa trzyma³a za rêkê sw¹ towarzyszkê, pannê Helenê, i œmia³a siê weso³o. Stanêli za progiem izby bawialnej, gdzie by³
ju¿ t³ok taki, ¿e obróciæ siê nie by³o sposobu, gdy czeœnik przeprasza³ w³aœnie swych goœci
i zaklina³, ¿eby siê bawili, jak mog¹.
- £uczywa nam tylko s¹siad dobrodziej nie posk¹pisz! - wo³a³ ktoœ z t³umu. - Wyjdziemy na
dziedziniec i jak nad wod¹, hulaj dusza!
Stary zwróci³ siê w stronê tego g³osu i mówi³ z piêknym uk³onem, œmiej¹c siê chytrze:
- Dom ciasny, na mi³y Bóg, ciasny, moœæbrodzieju! Sam to widzê i bolejê, ale nieraz tu ju¿
krzesano ho³ubca pod t¹ strzech¹ nisk¹ za dobrych starych czasów. Hañba¿ by to dla mnie,
dnia dzisiejszego, by³a, gdyby na dziedziñcu tak znakomici goœcie...
- Có¿, kiedy ciasno, s¹siadeczku dobrodzieju nasz!... có¿, kiedy ciasno...
- Ciasno, nieciasno! - zawo³a³ ktoœ inny. - Szlachecki dom ciasny, a miejsca w, nim do tañca,
dla braci, nie brak³o, jak œwiat œwiatem. Jakoœ siê rozsuniemy...
- Moœæbrodzieje! - wo³a³ g³oœniej czeœnik zarzucaj¹c w ty³ wyloty starego kontusika - moœæbrodzieje! œciany ka¿ê wyj¹æ z tych oto pradziadowskich wêg³ów!...
- Co znowu! Miejsca dla nas - œwiat!
Muzyka, ustawion¹ za oknami, gra³a krakowiaka i kilka par puœci³o siê w tany. Dla stoj¹cych
nie by³o ju¿ tam miejsca. T³oczono siê tedy z izby do izby.
S³u¿ba folwarczna, ad hoc poprzebierana w liberyjne kubraki, roznosi³a wino na tacach i domowe ciasta. Gwar rozmów nape³ni³ dom ca³y a¿ do ostatniej sionki, gdzieœ na ogrody wychodz¹cej. By³o weso³o, ale czuli to wszyscy, ¿e o tañcach w tym domu nie mo¿e byæ mowy.
Tote¿ szeptano po cichu, ¿eby chwilê jeszcze z grzecznoœci pobawiæ i ruszyæ dalej dla odszukania dworu wiêkszego.
W bokówce, gdzie wisia³ wielki obraz Matki Boskiej Sulis³awskiej ze sczernia³ymi od staroœci ramami, w bokówce, która zamknê³a w sobie niejedno ju¿ zapewne d³ugie ¿ycie, ca³ko30

wite, od kolebki do grobu, starosta i staroœcina kuligu prawili d³ug¹ oracjê do gospodyni
domu, czeœnikowej Olbromskiej, czêstuj¹c j¹ desk¹ wyrobion¹ na wzór pszenicznego sandomierskiego placka.
Wskroœ tonów muzyki przebija³y siê do dalszych izb ledwie strzêpy tej mowy:
- „Có¿ tedy czyniæ - wo³a³ starosta - kiedy kogo astra necesytowa³y urodzeniem, i¿ odj¹æ siê
nie mo¿e naturze i do weso³ej przywykn¹æ konwersacji? Sili siê ars, ró¿ne media i remedia
podaj¹c... Ale fluctuantur podczas i same nawet nadzieje, kiedy tenax propositi cz³owiek
uchwyci siê kresu i portu swego, s³usznie zaprawdê gratulari sobie mo¿e...”
Gwar zag³uszy³ ci¹g dalszy. Ale za chwilê znowu da³a siê s³yszeæ rzecz miodop³ynna:
- „Jako¿ prêdzej niebotyczne cedry zajad³ym czas zêbem skosi, prêdzej kwitn¹ce zwiêdniej¹ laury, ani¿eli rozkwit³a w serdecznych wirydarzach przyjaŸñ jakiejkolwiek podpadnie alteracji...”
W s¹siednich izdebkach m³odzie¿ tañczy³a jak mog³a, krêc¹c siê na miejscu. Zbli¿a³a siê ju¿
chwila stanowcza i ogl¹dano siê ju¿ tylko na arlekina, ¿eby wyda³ has³o do odjazdu. Rzeczywiœcie przedar³ siê przez t³um w swej masce, krzycz¹c i trzepi¹c rózg¹ naokó³ po sprzêtach,
œcianach i plecach. Stan¹³ na œrodku obszerniejszego pokoju, zatrzyma³ tañcz¹cych i jeszcze
raz wykrzykn¹³ krêc¹c siê na piêcie:
- Hej! kulig, kulig!
Wtedy stary Olbromski znowu z gracj¹ poda³ ramiê swojej matronie. Muzyka urwa³a i z nag³a, niespodzianie uciê³a wspania³ego poloneza. Wszyscy z podziwieniem oczekiwali, co bêdzie dalej. Czeœnik wystêpowa³ z niewymown¹ precyzj¹ i nadzwyczajnymi ceregielami. Min¹³
jedn¹ izbê, drug¹, jakieœ alkierze, bokóweczki, sienie, a¿ wreszcie zatrzyma³ siê przed szczelnie zamkniêtymi drzwiami. Tu zarzuci³ wyloty, musn¹³ w¹sa i z nag³a klasn¹³ w rêce.
W mgnieniu oka drzwi siê na oœcie¿ rozwar³y. Oczom id¹cych ukaza³a siê du¿a, pusta, wysoka i doskonale oœwietlona sala. Arlekin wyrwa³ siê naprzód i w podskokach j¹ przebieg³ wo³aj¹c:
- Kulig, kulig!
Pary wkroczy³y do wielkiej izby. Muzyka umieszczona w przeciwleg³ych drzwiach zagra³a
krakowiaka i ca³y t³um z okrzykiem wesela puœci³ siê w tany. Nierych³o spostrze¿ono, ¿e jest
to prosta, stara kuchnia z piekarni¹ dla czeladzi, przybudowana w tyle dworu. Czeœnik w przewidywaniu kuligowego najazdu kaza³ j¹ z sadzy oczyœciæ, wprawiæ now¹ i wywoskowaæ do
tañca pod³ogê. Œciany zawieszono festonami z jedliny,, olbrzymi komin i piec chlebowy zastawiono œwierkowymi drzewkami, tworz¹c z nich pewien rodzaj leœnej altany. Woskowe
œwiece w drewnianych lichtarzach, które przybito do œcian, rzuca³y rzêsiste œwiat³o.
- Ot, to mi figiel gracki! - wo³ano ze wszech stron.
- To po naszemu!
- To lubimy!
- W górê gospodarza! Ot, to prawdziwa niespodzianka!
- W to nam graj!
Teraz dopiero wyzwoli³a siê zabawa co siê nazywa. Wszystko co m³odsze znalaz³o siê w sali
i hulaæ zaczê³o. By³y tam i modne fraczki, i starodawnym krojem szyte kontusiki, g³owy w lokach i podstrzy¿one. Wiêkszoœæ panien mia³a ju¿ na sobie suknie odkrywaj¹ce ramiona, a czo³a zakryte puklami w³osów, ale nie brak³o dziewic odzianych w staromodne suknie, w lewitki
i bufonki, w krótkie rêkawki z d³ugimi anga¿antkami z koronek. Wszystko to miesza³o siê
w t³um barwisty, utkany mnóstwem kierezji ch³opskich, krakowskich „suk”, gorsetów i bia31

³ych bufiastych rêkawów. W pierwszej chwili tuli³a siê po k¹tach m³odzie¿ ubo¿sza, ale wnet
radoœæ powszechna wci¹gnê³a w wir i najmniej odwa¿nych. Chwilami ta rozbawiona m³ódŸ
sprawia³a wra¿enie zdrowej, dzielnej, urodziwej stadniny, pêdz¹cej z krañca w kraniec po
b³oniu. Nowa pod³oga dudni³a jak skóra na bêbnie, œwiat³o jarzêcych œwiec chyli³o siê poziomo to w tê, to w inn¹ stronê, zawieszone festony chwia³y siê do taktu, a ca³a izba, zda³o siê,
trzeszcza³a w swych wêg³ach. Wrzawa uciechy hucza³a w niej jak spieniona woda. Zdrowie,
m³odoœæ i kipi¹ce ¿ycie przemieni³y ten taniec w wylew radoœci. Bawiono siê z pe³nego serca, hulano z potrzeby dusznej, tañczono w ca³ym znaczeniu tego wyrazu do upad³ego. S³ychaæ by³o tylko œmiech i krzesanie ho³ubców.
Otwarto drzwi, gdy¿ by³o duszno nawet w tak wielkiej izbie. Ktoœ spróbowa³ odemkn¹æ okna,
a gdy siê okaza³o, ¿e s¹ na g³ucho zabite gwoŸdziami, wyrzuci³ je razem z futryn¹. Wnet
z dwu czarnych otworów wionê³y bia³awe ob³oki i ukaza³y siê w nich liczne g³owy czeladzi,
dziewek i parobków wiejskich, co z rozdziawionymi ustami patrzali nieruchomo na to pañskie „granie”.
Starsi z goœci, nacieszywszy siê rozkosz¹ m³odych, natupawszy w miejscu i po wy³adowaniu
westchnieñ za ubieg³ymi laty, rozpe³zli siê po stancyjkach dworu. Wszystkie alkierzyki i przybudówki z niskimi powa³ami, o wapnem wybielonych belkach, pe³ne by³y gwaru i œmiechu.
Ka¿da z tych skrytek mia³a ju¿ swój choæby najmniejszy stó³ i grono biesiadników. Niektóre
³¹czy³y siê miêdzy sob¹ nakryciami, tworz¹c jadalniê dziwnie powykrzywian¹, która sz³a
wskroœ ca³ego dworzyszcza. Jedzono na porcelanie, na cynie, na holenderskiej farfurze, na
wszelkim naczyniu, jakie w domu by³o. Przep³ynê³a ju¿ by³a kolejka gdañskich wódek, obnoszono potrawy i strug¹ laæ siê zacz¹³ wêgrzyn. Szlachta pi³a. Wiêkszoœæ przyjecha³a ju¿
dobrze podochocona, a teraz weseli³a serce do znaku. Gospodarz, gospodyni, dwie ich córki
i syn obs³ugiwali goœci. Rafa³, obchodz¹c sto³y z dzbanem wina, s³ysza³ mimo chêci szeptane rozmowy.
- Beczkê wêgrzyna sprowadzi³ na saniach z Krakowa stary kutwa, s³yszeliœcie?
- Cuda, cuda...
- Starsza córka skwaœnia³a im na ocet siedmiu z³odziei, wiêc teraz z m³odsz¹ umyœlili spróbowaæ z innej beczki.
- Sarnie combry jad¹! - Widzia³eœ s¹siad... Jak mi Bóg mi³y - sarnina!
- Combry, ale baranie.
- Mnie aby waszmoœæ powiesz! Ja wêchem poznam cuch sarni, kiedy siê jeszcze na brytfannie sma¿y, a dopiero¿ na pó³misku...
- Gdzie indziej mówiono jeszcze ciszej: .
- Tañce w kuchni, a przyjêcie w bokówkach.
- Piastowskim obyczajem...
- Pastuchy od prosi¹t w lejbikach z galonami.
Rafa³ p³on¹³ ze wstydu, gdy nie postrze¿ony s³ucha³ s³ów takich. Najbardziej go zabola³ szyderczy œmiech piêknej pani.
Skoro tylko móg³ siê wymkn¹æ, bieg³ do izby bawialnej. Tam œciga³ oczyma b³êkitn¹ panienkê. Smutek uciska³ mu serce w chwili kiedy spostrzega³, ¿e tañcz¹c z kim innym by³a weso³a
i rozbawiona. Kiedy go spostrzega³a, oczy jej œmia³y siê jeszcze bardziej, jakoœ promiennie
i z radoœci¹. Wówczas na jedn¹ sekundê nie rozstawa³y siê ich oczy. By³y ci¹gle zwrócone...
Nawet podczas drabantów i anglezów, które usi³owa³a zainaugurowaæ m³odzie¿ wykwintniej32

sza i bardziej œwiatowa (od strony Zawichosta), panna Helena odwraca³a g³owê w tym kierunku, gdzie by³ jej kawaler. Gdy w przerwach miêdzy jednym tañcem a drugim przechadza³a siê z towarzyszkami, Rafa³ przy³¹cza³ siê do niej na chwilê. Nie móg³, po prostu nie by³
w mo¿noœci oderwaæ oczu od tego widoku, jak usta jej uœmiechaj¹ siê z dziecinn¹ szczeroœci¹, a jednoczeœnie s³owa s¹ napuszone i przymusowy wyraz powagi nadaje twarzy si³a woli.
Kiedy tak b³¹dzili miêdzy ludŸmi, nie wiedz¹c, co do siebie mówiæ, oœmielali siê ka¿dym
spojrzeniem i oczyma mówili sobie rzeczy niewys³owione. By³y chwile nadziemskie, ¿e szli
obok siebie z utopionymi w Ÿrenicach Ÿrenicami, zaczarowani przez uœmiechy omdla³e ze
szczêœcia. Zdumienie przenika³o ich serca a¿ do samej g³êbi i trwoga nieznana, a nie przekraczaj¹ca czasu mgnienia powieki. Oczy jej, b³êkitne jak w dzieñ letni dalekie lasy, stawa³y siê
z nag³a ciemnymi i nabiera³y si³y ognia, na obraz p³omieni prêdko wybuchaj¹cych. Wtedy
przez krótkie chwile iskrzy³ siê w nich jak gdyby gniew, dr¿a³y jakieœ pragnienia, ¿al powsta³y z niczego... Nie wiedz¹ce o sobie wzruszenia, gor¹ce, namiêtne, dzieciêco niewinne i naiwnie lubienie, przep³ywa³y szybko przez twarz i gas³y nagle w wybuchach œmiechu niespodzianego, a ostrego jak toczony sztylet. Wszczynali jak¹œ rozmowê, nie wiedzieæ dlaczego
pó³g³osem prowadzon¹, o wszystkim i niczym, o niebie i ziemi, o frakach i naj³adniejszych
imionach, o ³acinie i g³êbokim œniegu... Od tej rozkoszy ci¹gle odrywa³y Rafa³a wskazówki
ojca, nawo³ywania matki lub sióstr. Dawa³ tedy szturchañce i rady s³ugusom, zaprasza³ co
znaczniejsze osoby do jedzenia i picia, a nawet podawa³ fajki i w³asnorêcznie zapala³ fidybusy. K³ania³ siê, mówi³ niezliczon¹ iloœæ s³ów grzecznych, ledwo-ledwo rozumiej¹c, co mianowicie mówi. Ten stan niepewnoœci jêzyka bardzo potêgowa³o ci¹g³e przepijanie do m³odych s¹siadów. Pierwszy to raz w ¿yciu Rafa³ pi³ bezkarnie, i to starego wêgrzyna. Gwarzy³
te¿ coraz g³oœniej, œmielej, p³ynniej, kwieciœciej. Biega³ miêdzy t³umem i coraz jawniej szuka³ oczyma panny Helenki.
Tak minê³a noc.
Nad ranem, po d³u¿szym odpoczynku, muzyka znowu zagra³a. M³ody gospodarz wychyli³
jeszcze kilka kieliszków wina w rêce jednego z s¹siadów, równie jak on dorastaj¹cego i z
nag³a uczu³ tak¹ mi³oœæ do tego m³odziana, ¿e razem z nim uda³ siê do s¹siedniego pokoju
i zacz¹³ mu ze ³zami wyjawiaæ najsekretniejsze swoje tajemnice. W trakcie tych zwierzeñ spostrzeg³, ¿e przez sionkê przyleg³¹ przesunê³a siê jakaœ osoba niby ob³oczek niebieski. Co tchu
pobieg³ za ni¹ pragn¹c jej s³u¿yæ, w razie gdyby czegokolwiek potrzebowa³a. Rozdzieli³ t³um
szlachty, g³oœno, z plastycznymi ruchami rozmawiaj¹cej, i szybko ,wszed³ do zacisza przeznaczonego na gotowalniê damsk¹. By³o tam pusto. Woskowe œwiece s³abo pali³y siê przed
starym, sczernia³ym zwierciad³em. W k¹cie tego pokoju panna Helenka klêcza³a na ziemi
i wyrównywa³a, jak mog³a, oberwan¹ w tañcu plisê swe j sukienki. Rafa³ zobaczy³ j¹ raptem.
Ujrza³ jakby pierwszy raz w ¿yciu kolor jej lic, nie daj¹cy siê z niczym na œwiecie porównaæ,
wybuch p¹sowego ognia policzków sp³ywaj¹cego w delikatny œnie¿nobia³y mat czo³a. Zobaczy³ jasne, puszyste w³osy... Spostrzeg³szy go wyprostowa³a siê i wlepi³a weñ przestraszone,
upajaj¹ce .oczy, oczy o ¿a³osnym b³êkicie kwiatu lobelii.
Coœ wyrzek³, wyszepta³...
Zbli¿y³ siê do niej bezradnie stoj¹cej. Posunê³a siê, ¿eby wyjœæ stamt¹d. Wtedy bezwiednym
ruchem uj¹³ jej rêce, nachyli³ usta i dotkn¹³ wargami jasnych w³osów. Przez chwilê trwa³ ten
piek¹cy, namiêtny poca³unek. Cichy okrzyk wyrwa³ siê z jej piersi. Odsunê³a go w zdumieniu i wysz³a. Rafa³ sta³ plecami o œcianê oparty tak, jak go zostawi³a. W g³owie jego, w pier33

siach, w uszach, w sercu zlewa³y siê oddalone, rzewne, namiêtne dŸwiêki mazura i jeden
szczególnie, najwy¿szy, najrozkoszniejszy spazm skrzypiec. Szalonym szczêœciem nape³nia³o go drganie ca³ego domu od tañca i zgie³kliwy gwar przechodz¹cy w bez³adn¹ wrzawê.
W czaszkê wali³y m³oty krwi, a w oczach p³omienie œwiec migota³y jak sama wcielona, widoma rozkosz miotaj¹ca siê w sercu.
Zaœmia³ siê na ca³y g³os i twardym krokiem wyszed³ stamt¹d.
Zdawa³o mu siê; ¿e teraz ju¿ z radoœci nie wytrzyma. To ju¿ koniec! Rozwali piêœciami, nog¹
rozkopie i na drzazgi rozsiepie ten ca³y dom, wyzwie tu wszystkich i zeklnie. Bêdzie siê
z ka¿dym bi³ na œmieræ, kto by œmia³... Tak postanowiwszy pad³ w ramiona pierwszego z brzegu brzuchatego szlachcica, który go z miejsca, a bez ¿adnej racji, zacz¹³ dusiæ w uœcisku
i k³uæ po twarzy ogolon¹ brod¹. Rafa³ wypi³ z nim braterski, na wieczne czasy, kielich i p³acz¹c ze szczêœcia rzewnymi ³zami szed³ dalej.
W s¹siedniej izbie ujrza³ rodzonego swego ojca z³¹czonego dziwnym uœciskiem z ksiêdzem
dziekanem, który siê na ten kulig przypadkowo zapl¹ta³. Gruby dziekan trzyma³ starego czeœnika za ramiona, a czeœnik dziekana za ¿ebra, i obadwaj, rzadko kiedy jednoczeœnie, ale
z wielkim usi³owaniem zachowania taktu mazura, skakali pod powa³ê na jednym miejscu,
w ciasnym k¹ciku miêdzy sto³em i szaf¹, piej¹c zupe³nie cudzymi g³osami:
- Hej, dziœ dziœ! Hej, dziœ dziœ!
Nikt na nich uwagi nie zwraca³. Przy stole siedzia³o kilkunastu biboszów, którym ju¿ z czupryn
têgo siê kurzy³o. Porozpinali kontusze i siedzieli w ¿upanach z kitaju, sagatysu, kamlotu. Niektórzy coœ krzyczeli ochryp³ymi g³osami. Jeden podnosi³ co chwila cybuch, gruby jak maczuga, gro¿¹c nie wiadomo komu. Naprzeciwko niego sta³ szlachcic, chudy, mizerny, zawiêd³y, i wo³a³:
- A, mówiê, tak! To tak, mówiê! Czekaj¿e, rybeñko... Od razu rym go w pysk, rym z drugiej
i to arte. Dopiero wtedy rura mu zmiêk³a... Do nóg mi. „Wielmo¿ny panie, powiada, wszystko jak przy œwiêtym konfesjonale...”
Ktoœ spa³ na rêku, ca³ym cia³em rzuciwszy siê na stó³. Okna by³y otwarte i jasne œwiat³o ksiê¿yca dogasa³o ju¿ przy s³abym blasku daleko wstaj¹cego s³oñca.
Z izby, gdzie tañczono, dolatywa³ œpiew krakowiaka, tak rzeœki, szczêœliwy i radosny, ¿e a¿
same nogi drga³y:
W Krakowie na sali
Niemcy tañcowali...
Polak w¹sem ruszy³
Wszyscy uciekali.
Naokó³ przyklaskiwano, przytupywano. Z k¹ta ozwa³ siê jakiœ zapity, ochryp³y g³os:
- Aby to jedno prawda... Ogromnie te Niemcy poucieka³y, i to z Krakowa.
Ale go zaraz skarci³ i zag³uszy³ okrzyk powszechny:
- A tobyœ waœæ siedzia³ i ci¹gn¹³ likwor, skoro go masz przed nosem. Oto filozof...
Rafa³ poszed³ do sali tanecznej, opar³ siê tam plecami o œcianê i rozpalonym okiem œledzi³
ka¿dy ruch panny Heleny. W pewnej chwili ujrza³, ¿e t³um mê¿czyzn stoj¹cych przed nim
rozsun¹³ siê i ¿e jedna z panien tañcz¹cych wybra³a go w mazurze. Poda³ jej rêkê i przebieg³
salê niezupe³nie w³aœciwymi skokami. Po chwili uczu³ w swej rêce d³oñ panny Helenki.
Oprzytomnia³. Krew zbieg³a mu do serca. G³os zupe³nie obcy, jakby duch jakiœ postronny,
szatan czy anio³, przemówi³ przez jego usta tak cicho, ¿e tylko ona mog³a pos³yszeæ te straszliwe wyrazy, które mu pierœ rozdziera³y:
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- Przyjadê do Ders³awic!... W nocy. Na koniu. Czekaj miê przy oknie od ogrodu. W tym naro¿nym. Od ogrodu!... Zastukam trzy razy w szybê, w to miejsce, gdzie w okiennicy jest wykrajane serce. Przy oknie czekaj... S³yszysz?
Panna Helenka spojrza³a na niego, na dzikie oczy zm¹cone do dna, na ¿y³y jak str¹ki, czerwon¹ twarz, wzburzonê w³osy, i parsknê³a œmiechem tak nies³ychanie szczerym, ¿e wszyscy
obejrzeli siê i nie wiedz¹c, o co chodzi, wtórowali temu g³osowi.
S³ysz¹c doko³a œmiech powszechny, Rafa³ ruszy³ przed siebie z g³ow¹ schylon¹, jakby mia³
zamiar uderzyæ ni¹ w t³um ca³y niby taranem. Nie wiedzia³ tylko, gdzie mu siê ten t³um
sprzed oczu podziewa. Nogi siê pod nim giê³y, jakby w nich nie mia³ koœci. Us³ysza³ wtedy
nad uchem dobrotliwy szept matki:
- Rafciu, Rafciu, chodŸ ze mn¹, b³agam ciê na wszystko. Ojciec zobaczy!
DŸwiêk wyrazu „ojciec” dŸwign¹³ go z omdlenia.
- Przyjadê na koniu... S³yszysz? Zastukam trzy razy... w serce... - szepn¹³ matce do ucha tym
samym demonicznym g³osem. - Przyjedziesz, przyjedziesz, tylko chodŸ co tchu, bo ojciec...
Rafa³ posun¹³ siê naprzód, ale w niew³aœciwym kierunku i tak lekkomyœlnie obwis³ymi ruchy, ¿e matka zmuszona by³a wesprzeæ go si³¹ i wyci¹gn¹æ prawie z domu. Gdy go owia³o
mroŸne powietrze zimowego œwitu, zupe³nie straci³ si³ê w nogach. Opad³ na ziemiê jak
p³aszcz. Kilku parobków odnios³o go do tak zwanego belwederu i tam z³o¿y³o na pos³aniu.
Belweder - by³ to dawny dwór, gniazdo prapradziadowskie z modrzewiowego drzewa. Sta³
w g³êbi ogrodu. Ze staroœci zapad³. siê w ziemiê, œciany jego zgiê³y siê; dach prawie gruntu
dotyka³, a dzikie krzewy, zas³aniaj¹ce okna, do po³owy wielkiego dachu wystrzela³y. By³y tu
pokoje goœcinne, œpi¿arnie i sk³ady gospodarcze. W najwiêkszej izbie sta³o kilka pos³anych
³ó¿ek, a na ziemi przez ca³¹ szerokoœæ le¿a³o pokotem na s³omie rozci¹gniête pos³anie dla
goœci. Ju¿ tam kilku braci szlachty co s³abszych w g³owie chrapa³o dobranym chórem. Piec
by³ dobrze napalony, a stary dwór, co jeszcze króla Jana pamiêta³, trzyma³ ciep³o; tote¿ spa³o
siê tam nie najgorzej. Rafa³, w³asnorêcznie przez matkê rozebrany a¿ do bielizny, przykryty.
dobrze, usn¹³ jak k³oda.
O jakiejœ godzinie dnia zbudzi³ siê i usiad³ na pos³aniu. Doko³a na ziemi i na ³ó¿kach chrapali s¹siedzi. Rafa³ nie wiedzia³, gdzie jest i co siê z nim dzieje. G³owa mu z bólu pêka³a,
w oczach siê æmi³o. Spostrzeg³ œpi¹cych, ale nikogo nie móg³ poznaæ. Dr¿a³ na myœl, ¿e jest
sam jeden w jakimœ miejscu wiecznego potêpienia. Widzia³ g³owy, rozrzucone rêce i nogi,
poroztwierane usta, wreszcie blask œwiecy p³on¹cej w rogu izby na stole... Wlepi³ oczy w to
miejsce i po d³ugim badaniu z ulg¹ i pociech¹ dojrza³ ¿ywego cz³owieka. Pozna³ go nawet.
By³ to Wicuœ Jawrysz, syn ubogiego szlachetki spod Wiœniowej, drab wielkiego wzrostu, si³y
i bardzo dzikiego charakteru. Ten Wicuœ, z czupryn¹ zwis³¹ na czo³o, siedzia³ na s³omie i jad³,
a w³aœciwie po¿era³ mazurki, kruche ciasta i strucle przek³adane, które kolejno wydobywa³
spod poduszki. Skoro wyci¹ga³ stamt¹d niepoœledni mazurek, ³ama³ go na dwie czêœci i ka¿d¹
z nich unicestwia³ kilku ciosami ogromnej ¿uchwy. Rafa³ d³ugo i z os³upieniem wpatrywa³
siê w tê jego czynnoœæ.
Widzia³, jak Wicuœ Jawrysz wch³on¹wszy wszystko, co mia³ pod rêk¹, uda³ siê na palcach do
s¹siedniej œpi¿ami, której drzwi zostawiono otworem, i przyniós³ stamt¹d nowe narêcze mazurków i strucel, jak to wszystko umieœci³ pod poduszk¹, siad³ w kucki i ze zdwojon¹ energi¹ zabra³ siê do dzie³a. Rafa³ widzia³ to wszystko, domyœli³ siê wreszcie, gdzie jest, ale nie
móg³ przyjœæ do siebie. Wspomnia³ sobie coœ rozkosznego, ale nie by³ w stanie zrozumieæ,
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co ma czyniæ. W rozterce takiej run¹³ na wznak i nim g³owa jego dopad³a poduszki, zachrapa³ na amen.
Œwieca dopali³a siê i zgas³a.
Nik³y promieñ œwiat³a wpad³ przez otwór w kszta³cie serca przymkniêtej okiennicy. Z dala,
ze dworu, dochodzi³y tony muzyki graj¹cej od ucha. Skrzypce zanosi³y siê, basy niestrudzenie wtórowa³y, a klarnet rzewliwie przyœpiewywa³.
Rafa³ ockn¹³ siê znowu. Siad³ na pos³aniu i natychmiast przypomnia³ sobie pannê Helenkê.
Wszystko w nim zagra³o, jak ta rozkoszna, z dala dochodz¹ca muzyka...
Co tchu zacz¹³ siê ubieraæ, co si³! co si³! Namaca³ w ciemnoœci buty i wzu³ je co prêdzej,
wyszuka³ po omacku jedn¹ z najbardziej niezbêdnych czêœci ubrania i zacz¹³ wci¹gaæ na nogi.
Nie móg³ wyjœæ z podziwienia, czemu czynnoœæ tak prosta tyle mu czasu zabiera. By³ wœciek³y, bo mu siê œpieszy³o, tote¿ wci¹ga³ na siê nieodzown¹ szatê z ca³ej si³y, bez wzglêdu na
to, ¿e z³owrogo trzeszcza³a. D³ugo w ten sposób pracowa³ nie mog¹c sobie daæ rady. D³ugo
szuka³ wszystkiego, co by³o konieczne, aby móc stan¹æ przystojnie wobec panny Helenki. By³
pewny, ¿e znalaz³ ju¿ wszystko, gdy znowu ogarniaæ go zaczê³a bezw³adnoœæ i po wtóre usn¹³
jak kamieñ.
Oko³o po³udnia nazajutrz znaleziono go œpi¹cego na ziemi, o kilka kroków od pos³ania,
z lew¹ nog¹ wbit¹ w rêkaw modnego fraka, który powyrywa³ wprawdzie i rozdar³, ale zdo³a³
wci¹gn¹æ na ³ydkê a¿ do kolana.
Tak dziwny by³ los jednego z najpiêkniejszych fraczków, jednego z pierwszych w Zachodniej
Galicji granatowych fraczków s¹siada Targowskiego spod Zawichosta.
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Poëtica
Rafa³ siedzia³ na krzeœle ze skurczonymi nogami, palce wbi³ we w³osy i na podobieñstwo
me³ameda wykrzykiwa³:
- Tetrameter dactylicus catalecticus in bisyllabam, seu versus Alcmanius...
A póŸniej odmiennym g³osem:
- Ibimus, o socii comitesque... Znowu cienko, a z góry:
- Trimeter dactylicus catalecticus in syllabam, seu versus Archilochius minor...
A potem:
- Interitura simul...
Na chwilê przerywa³, z chytroœci¹ spogl¹da³ na kolegê i kuzynka Krzysztofa Cedrê, uœmiecha³ siê w sposób b³azeñski i czterykroæ za wysokim g³osem deklamowa³:
- Dimeter trochaicus catalecticus in syllabam, seu versus Euripidaeus...
Kuzynek Krzyœ skandowa³, œpiewaj¹c jak kleryk:
- Truditur dies die...
- Dimeter trochaicus acatalecticus cum anacrusi, vel versus Alcaicus enneasyllabus...
Cedro wyci¹ga³:
- Fastigit umbrosamque ripam...
Za chwilê dla rozrywki zmieniali porz¹dek. Kuzynek zaczyna³ mi³ym, melodyjnym g³osem,
z prawdziwie dowcipnymi minami:
- Versus simpliciter dactylicus vel Aristophaneius... A Rafa³ odpowiada³:
- Lydia, dic per omnes...
- Lydia, Lydia, Lydia... - szepta³ Krzyœ przymykaj¹c oczy. - IdŸ do wszystkich Arystofanesów!
- ,,O Lydio, czemu¿, powiedz, chcesz przez mi³ostki zgubiæ tego oto Sybarysa? Czemu¿ do
Marsowego Pola wstrêt powzi¹³, tak cierpliwy niegdyœ na kurzawê i upa³ s³oneczny...”
- IdŸ, mówiê, bo œmierci¹ zginiesz!
- Przeczytaj sobie, Sybarycie, z uwag¹ i namaszczeniem dzie³ko starego adwokata Marka
Tuliusza Cycerona De consolatione.
- Skoñczysz dzisiaj?! Versus Archilochius maior, tetrameter dactylicus...
Z g³êbokim smutkiem, wzdychaj¹c, jakby wypowiada³ egzortê, wbrew radosnym dŸwiêkom
wioœnianej piosenki Horacego, Rafa³ og³asza³:
- Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto...
A niby dalszy ci¹g, z najposêpniejsz¹ w œwiecie min¹, grobowym g³osem skandowa³:
Nie bêdê siê ¿eni³, nie bêdê siê œpieszy³...
Bêdê siê umizga³ i dziewczêta cieszy³...
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- Powinieneœ zrozumieæ t¹ w³aœnie g³ow¹ „wonnoœciami zlan¹”, ¿e innej rady nie ma. Musisz siê zgodziæ na tak niewinny i s³odki pewnik ³ysego kpiarza: ut homines mortem vel optare incipiant, vel certe timere desistant. Przecie to takie proste i do wykonania ³atwe...
- Ja dzisiaj zobaczê, czy boisz siê œmierci, czy nie. - Rafa³ku, nie bojê siê!
- Macte!
- Powiedz mi: d³ugie w³osy, jasne, jasne, jasne... Lydia dic, per omnes te deos oro, cur properes amando perdere...
Rafa³ podpiera³ brodê piêœciami i nieruchome oczy wlepia³ w szyby okna. Daleko, daleko
widzia³. Olbrzymia, szeroko rozlana woda Wis³y gubi³a siê we mg³ach i deszczu. Zatopione
w nich wierzby b³êdnie szarza³y. B³onia obros³e wiklin¹, daleka przestrzeñ tamtego, prawego
brzegu z jego miasteczkami, smugami wsi i skrzyd³ami lasów ukazywa³y siê niekiedy jak
odbicia chmur. Daremnie oczy szuka³y domów Nadbrzezia, Trzeœni i kêpiastych, a jak lasy
rozros³ych parków Dzikowa.. Z tego widoku wynurza³ siê szczególny rodzaj niepokoju. Jak
ciemna chmura deszczowa bez wyraŸnych granic p³ynie przez niebo, tak p³ynê³a wskroœ cia³a nieokreœlona ¿¹dza zjawisk, stanów i rzeczy tajemnych, wielkich, rozkosznych. P³ynê³a
cicho, milczkiem, z wolna. By³a niby nud¹ i z nag³a stawa³a siê natarczywoœci¹, uderzaj¹c¹
jakby przeraŸliwy szczêk ¿elaza o ¿elazo.
Przesz³a, przep³ynê³a...
Szlakiem wy¿³obionym przezeñ ci¹gnê³y siê wdziêczne dumania, d³ugie, bezdenne, marzycielskie wspominanie spraw, których nie by³o wcale i nigdy, cudna têsknota pe³na ³ez i wo³añ, ¿eby przysz³a istnoœæ szczêœcia ukryta za mg³ami. Przêd³a siê w g³owie w¹t³a myœl i nik³a w sennych obrazach: Noc ksiê¿ycowa, pe³na bia³ej jasnoœci... Nad ³¹kami wisz¹ p³asko
rozci¹gniête opary. Wpada w taki tuman mg³y co si³ w klaczy, z lekka tylko trzymaj¹c siê
strzemion koñcami butów. Cudnie pachn¹ skoszone potrawy, zwilg³e, zimne siana jesienne.
Od Wis³y tchnie wiklowy ch³ód. Zda siê, ¿e to miejsce, przez które jedzie sam w nocy, to
jakieœ inne, obce, nieznane. Jakie¿ to straszne miejsce! Rosa i pajêczyny biel¹ siê w miesiêcznym œwietle. Cisza w g³êbokich w¹wozach... Coœ nimi, ziemi¹ idzie za cz³owiekiem, coœ leci
œladem cwa³uj¹cego konia. Snuje siê jako pajêczyna, a gdy stan¹æ i s³uchaæ, bez wydania g³osu zamiera. Gdy spojrzeæ poza siebie - nic, tylko srebrzysta rosa œpi pod zas³on¹ nocnych
tumanów...
Deszcz to mêtnymi, p³ynnymi falami zanosi³ widnokr¹g do szczêtu, to siê ucisza³ i znika³.
W takich minutach ukazywa³y siê bure wody pêdz¹cej rzeki, a zimna kra trupio wœród nich
szarza³a.
Gdy siê na pewien przeci¹g czasu rozjaœni³o, Rafa³ g³oœniej pocz¹³ wykrzykiwaæ wiersze
Horacego, zbli¿y³ siê cicho do szyb i d³ugo, z wytê¿on¹ uwag¹ w dal patrza³. Z nag³a radosnym, a¿ sennym z rozkoszy g³osem wyszepta³ do towarzysza:
- Ten chudy rybak, Bobrzyk, przybija do brzegu! Nunc decet aut viridi nitidum caput... Bo¿e,
ten dopiero wios³uje! Czy ty widzisz? Czy widzisz? To majster!
- W³aœnie ¿e nic nie widzê... - z rozpacz¹ szepta³ Krzyœ wbijaj¹c na pró¿no krótkowzroczne
oczy w zamazane szyby. - Wios³a siê pod nim wyginaj¹ jak pióra. Ach, Bo¿e... Ten p³ynie!
Krzyœ, b¹dŸ gotów...
W s¹siednim pokoju da³a siê s³yszeæ g³oœniejsza rozmowa i przyjaciele zaczêli znowu powtarzaæ swe pensa.
Krzyœ posmutnia³. Dolna warga jego œlicznych ust odê³a siê i blade, ciche oczy smutek owia³.
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By³ to daleki kuzyn Rafa³a, jedyny syn bardzo zamo¿nego szlachcica znad Wis³oki. Obydwaj
z Rafa³em mieszkali na stancji u profesora Zawadzkiego, w dworku stoj¹cym poœród ogrodów, niedaleko od ruin koœcio³a Œwiêtego Piotra. Cedro by³ szczup³y, mizerny i nie bardzo
silny. Uczy³ siê doskonale, aczkolwiek nie zawsze z równ¹ wytrwa³oœci¹. Uwielbia³ Rafa³a
za jego si³ê, mêstwo i bardzo czêsto odrabia³ za niego ró¿ne prace szkolne.
Ustali³ siê by³ niepisany zwyczaj, ¿e gdy wieczór zapada³, obadwaj pensjonarze wychodzili
na przechadzkê do ogrodu zbiegaj¹cego ku Wiœle po zboczu góry. Tam o zmierzchu gonili
siê, ciskali pigu³ami w siebie nawzajem, ile siê da³o, w przechodz¹cych izraelitów, a nawet,
ze smutkiem wyznaæ to trzeba, w przechodz¹cych katolików. Szczególn¹ nienawiœæ w nich,
studentach austriackiego gimnazjum, budzili wychowañcy tak zwanego sztyftu, czyli szko³y
¿o³nierskiej, która mieœci³a siê w tym¿e gmachu pojezuickim. Skoro tylko za murem ogrodu
ukaza³ siê malec ze sztyftu, dostawa³ niezliczon¹ liczbê pigu³, wymoczonych ad hoc w wodzie i zamro¿onych umiejêtnie.
Tego dnia znalaz³szy siê w s¹dzie profesorskim obadwaj zbiegli szybko w¹wozem a¿ na samo
dno doliny wiœlanej. Szerzy³ siê ju¿ mrok zimny i prêdki, sp³ywaj¹c z chmur. Sam by³ jak
chmura.
Rafa³ obejrza³ miejsce i przyleg³oœci. Nigdzie nie by³o ¿ywej duszy. Da³ znak Krzysiowi.
Przesadzili parkan ogrodu. Stali o kilkadziesi¹t kroków od brzegu rzeki. Z burych fal sz³o
zimno i przejmuj¹ce seplenienie kry, która siê w nich gêsto ko³ysa³a. M³odzieñcy chy³kiem
szli w kierunku Z³otej i widnego z dala Samborca. Co tchu przekroczyli Jagielloñsk¹ drogê i,
brn¹c w b³ocie, stanêli nad wod¹. Zmierzch ju¿ nadci¹gn¹³ i olbrzymimi fa³dami osiada³ ziemiê.
W dole rzeki by³ zator lodowy.
Ktoœ o nim wspomnia³ przy obiedzie jak o rzeczy okropnej. Szli tedy obejrzeæ w³asnymi oczyma, czy tak jest, jak mówiona. Rafa³ znalaz³ ³ódŸ, któr¹ by³ widzia³ przybijaj¹c¹ do brzegu.
Jeszcze raz rzuci³ okiem...
Sandomierz piêtrzy³ siê wynioœle. B³yska³y ju¿ œwiat³a na przedmieœciu zwanym Rybitwy i w
górze.
Odwi¹za³ ³ódŸ, wyszuka³ w wiktach wios³a i skoczy³ pierwszy. Krzyœ poszed³ za nim i siad³
w tyle,
By³a to ³ódŸ p³aska i p³ytka, zalana wod¹. Nie zd¹¿yli pochwyciæ wiose³, kiedy ju¿ pr¹d wodny porwa³ j¹ i wyniós³ na rzekê. Rozparli siê nogami, zanurzyli wios³a i, co tchu w piersiach
a mocy w barkach, poczêli wygarniaæ z g³êbin k³êby wodne. Dziób czó³na twardo, z oporem,
jakby ora³ w piachu, zwróci³ siê w stronê Trzeœni.
- Raz, dwa! - zakomenderowa³ twórca wyprawy g³osem nieswoim, surowym, z g³êbi piersi.
Z³omy lodu p³ynê³y szybko a ciê¿ko, jakoby potrzaskane œciany ciosowych koœcio³ów. Z ³odzi wydawa³o siê, ¿e w okr¹g sunie zniszczony jakiœ l¹d, niepodobna ziemia, zorana skibami, ruda, sczerwienia³a od martwych piachów, od œladów rozpêtanych czarnych nawa³nic
zimy. By³y momenty, ¿e p³ynê³a wprost na ³ódŸ tafla olbrzymia jak strop wielkiej sali, ostrymi krajami swymi godzi³a zdradziecko w burty stateczku. Wówczas Rafa³ wznosi³ wios³o
i zadawa³ jej œmiertelne pchniêcie z czo³a. GroŸna, p³ywaj¹ca szyba pos³usznie usuwa³a siê
na bok. Inne, s³absze, od jednego tr¹cenia rozpada³y siê w drobne u³amki jak truch³o bezw³adne. W ostatnim blasku dnia widzieli w pêkniêciach czarno-zielone pasy naros³ych warstw.
S³yszeli doko³a siebie cichy syk lodu. Wybucha³y z ¿ó³tych g³êbin banie i skrêty wirów, niby
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olbrzymie Ÿródliska kipi¹ce z rozwartego dna. Kiedy niekiedy ³ódŸ dr¿a³a od niespodziewanych uderzeñ i trzeszcza³a z³owrogo. Co chwila wios³a wyrzuca³y z pienistego be³tu tafle kry
lodowej i ze œliskim szczêkiem miota³y je w górê. Zdarza³o siê, ¿e jakaœ gruba tafla jak ska³a
mknê³a na wartkich falach œrodkowego nurtu. Wtedy skuta, podwa¿ona wios³ami, odskakiwa³a w bok i sz³a w ukoœnym kierunku.
Œwiat³o, zapalone w jakimœ oknie na górze miejskiej, œciga³o ich ³ami¹c siê i chwiej¹c na
wichrzatej fali ostr¹ iglic¹. W tej szczelinie œwietlistej ujrzeli pierwszy raz dzik¹ otch³añ,
z g³uchym furkotem zapamiêtale ciek¹c¹.
Mrok g³êboki owia³ dusze, ale nie wygna³ z nich radoœci. Czuli rozkosz fizyczn¹ nies³ychanego pêdu w miêkkiej kolebce przepaœci. Chwytali j¹ wios³ami za gardziel i wykrêcali jej stawy...
- Raz, dwa! - krzycza³ Rafa³ ze wœciek³oœci¹ w g³osie i namiêtnym ukontentowaniem.
Wios³a wygina³y siê jak od wiatru prêty wiklowe,, ale ³ódŸ potê¿nie gniot¹c wklês³e wiry i banie wodne sz³a na ukos w œwierzy wodnej. Migotliwa ig³a na falach znik³a i noc œmiertelna
otoczy³a czó³no. Ramiona s³ab³y. Pot la³ siê z czó³. Krew bi³a w skronie.
Drewniany statek lecia³. Nie mogli ju¿ zawróciæ jego dzioba ani dok¹d wola kierowaæ. Z nag³a zatoczy³ szalenie prêdki kr¹g, garn¹c ogonem œwiszcz¹c¹ falê - i zwolni³ biegu.
By³ gdzieœ przed nimi g³uchy, przeraŸliwy szum. Wszystek rycza³t wody grzmia³ tam ponuro
niby zlatuj¹cy wodospad z jakichœ niezmiernych stawide³.
- Rafa³, gdzie my jesteœmy? - cicho spyta³ Krzysztof.
- Ty czasem masz pyszne pomys³y co do pytañ! Sk¹d¿e ja mogê wiedzieæ, gdzie my jesteœmy?
- Co to tak huczy?
- Woda.
- Patrzaj, a to co?...
Drwi¹ce s³owo odpowiedzi trwoga wgniot³a Rafa³owi do gard³a. Twarzy, piersi, r¹k jego dotknê³o coœ, jakby ciemne, wilgotne szpony olbrzymiej ³apy. Obadwaj m³odzieñcy ¿achnêli siê
w ty³ i ku obronie dŸwignêli z wody wios³a. Krypka wolno posz³a naprzód. Wtedy poznali,
¿e s¹ w koronie strzelistego drzewa, które, widaæ, woda wydar³a z ziemi i zwali³a. Na wystaj¹cych ga³êziach i cienkich, bezlistnych prêtach wisia³y szmaty i torby zgni³ej trawy i siana,
które oblepi³o znienacka ich twarze i okrêca³o szyje.
Odepchnêli siê wios³ami i ³ódŸ wolno, jak komiêga ze zbo¿em, posz³a tam, dok¹d j¹ skierowali, z lekka tylko przez goœciniec wodny unoszona w jakimœ ró¿nym od poprzedniego kierunku. By³o tam pe³no kry p³yn¹cej ospale, strzy¿y drobnej, kilku warstwami spiêtrzonej.
Rafa³ stan¹³ w ³odzi, rozstawi³ nogi, wspar³ je na burtach i zacz¹³ ³ódŸ huœtaæ. Krzyœ rozumia³, ¿e pragnie j¹ uchroniæ od oblepienia przez krê, ale truchla³ na myœ³ o tym, gdzie siê
znajduj¹.
P³ynêli tak d³ugo.
Huk trzaskaj¹cych wód, które siê dok¹dœ wali³y z przera¿aj¹cym ³oskotem, zbli¿a³ siê ku nim.
Szed³ na nich z nocy.
Z nag³a uczuli obadwaj, ¿e ich znowu g³ówny wart porywa. Woda dar³a siê w lewo, z szelestem pr¹c kry. Ciekli chwilê wœród lodu, . który siê szybko doko³a skupia³. Dopiero ca³ym
wysi³kiem r¹k zdo³ali go odtr¹ciæ wios³ami raz, drugi, trzeci. £ódŸ znowu cofnê³a siê na cichsze mielizny, zawalone przez strzy¿. Wtedy instynktownie poznawszy g³ówny strumieñ Wi40

s³y, szeregiem gwa³townych wirów pod kêdzierzawymi falami lec¹cy, pomykali siê co si³
w przeciwn¹ stronê. Wios³a ich miesi³y krê, rozgarnia³y j¹, z ³oskotem t³uk³y siê w niej, a¿
wreszcie ty³ ³odzi twardo uderzy³ w coœ nieruchomego.
- Czy to brzeg? - zapyta³ Krzysztof.
Rafa³ zmaca³ to miejsce wios³em i znalaz³, ¿e to jest jednolity lód, zachowany przy brzegu.
Mieli przed sob¹ otch³añ g³ównego toru, doko³a st³uczon¹ krê.
Rêce ich usta³y, byli przemokli do suchej nitki. Zziêbli. Rozwarte szeroko oczy wlepiali w tê
noc bez gruntu, ale nic dostrzec nie mogli.
- Stañ w ³odzi - rozkaza³ Rafa³ - a ja wyjdê na ten lód i zobaczê, czy brzeg daleko. Tu w³aœnie musi byæ zator. Bylibyœmy w takim razie u celu.
Krzyœ z pos³uszeñstwem wykona³ rozkaz. Uczu³, jak ³ódŸ gibnê³a siê, gdy Rafa³ z niej wyszed³, us³ysza³ szklisty szelest jego pierwszego kroku i pewny siebie g³os:
- ChodŸ, lód twardy. Wyci¹gniemy barkê na brzeg. Ja ju¿ nie mogê robiæ wios³ami.
Krzyœ stan¹³ na lodzie.
Naokó³ s³ychaæ by³o chrzêst strzy¿y; chlustanie i szelest odbitych fal. Deszcz pluska³ bez
ustanku.
- Wyci¹gniemy ³ódŸ na brzeg i zostawimy j¹ tutaj - rzek³ Olbromski - a sami pójdziemy piechot¹. To jest lewy brzeg...
- £ódŸ nie jest nasza! - zawo³a³ Krzysztof stanowczo.
Musimy j¹ odstawiæ na miejsce.
- A to j¹ odstaw. Z najwiêksz¹ pochwa³¹ akceptujê projekt.
- Moglibyœmy j¹ doci¹gn¹æ id¹c po brzegu...
- Mo¿esz i to zrobiæ. Ja nie bêdê ci¹gn¹³. - Có¿ tu pocz¹æ?...
- A to te¿ to! Tu j¹ zostawimy. Powie siê jutro rano przed lekcjami Bobrzykowi, da mu siê na
piwo.
- Ja mu zap³acê! Masz s³usznoœæ. Ja mu dam tyle, ¿e bêdzie nawet zadowolony z tej afery.
- W³aœnie, ty mu dasz. 1 ja tak myœla³em.
- No to j¹ tylko wyci¹gnijmy na brzeg...
- Zaraz. Muszê nasamprzód zobaczyæ, gdzie to jest ten brzeg.
Odszed³ brodz¹c po wodzie, która cienk¹ warstw¹ sta³a na tym lodowisku, zmursza³ym i przemok³ym od d³ugich deszczów. Gdy wróci³ z wiadomoœci¹, ¿e do brzegu bêdzie kilkadziesi¹t
kroków, ujêli obaj za ³añcuch przykuty do dzioba barki i zaczêli j¹ z ca³ej mocy na lód windowaæ. Posz³o to z trudem, ale ostatecznie da³o siê wykonaæ. Czó³no wsunê³o siê na pomost
lodowy doœæ szybko.
Znienacka Rafa³ zauwa¿y³, ¿e jego nogi wolno zanurzaj¹ siê w wodzie. Przera¿enie w³osy
mu zje¿y³o na g³owie, bo uczu³, ¿e to ca³a ta olbrzymia kra ugina siê pod nimi i idzie na dno.
- Krzyœ, uciekajmy! - wrzasn¹³ na towarzysza i chcia³ go chwyciæ rêkoma, ale d³onie jego
objê³y pró¿n¹ ciemnoœæ. Wzdêty ba³wan wodny pchn¹³ go w piersi i dok¹dœ odtr¹ci³.
Cedro krzykn¹³ nagle, a potem kilkakroæ zabe³kota³ w wodzie. Rafa³ wp³aw rzuci³ siê w to
miejsce na oœlep i z³apa³ rêkoma w³osy i ramiona. Wywlók³ go z fali i pchn¹³ przed siebie jak
drewno.
Ochyn¹³ siê ca³y z g³ow¹. Poczu³, jak tafle, z³omy, okruchy lodu obsiadaj¹ go ze wszech stron,
z do³u, z boków, z góry, jak przystawiaj¹ do gard³a ostrza swych krajów i garn¹ siê w usta.
P³yn¹c w tym gêstym roztopie, uderzy³ ramieniem o ³ódŸ. Trzymaj¹c siê jej bumu lew¹ rêk¹,
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dowlók³ Krzysia do calizny lodowej i wwali³ go na ni¹. PóŸniej sam siê tam wczo³ga³ i, le¿¹c
na brzuchu, sun¹³ po p³aszczyŸnie, która siê ugina³a i zanurza³a w wodzie. Cedro ockn¹³ siê
z jêkiem i zacz¹³ gramoliæ... Widzieli, ¿e gin¹ bez ratunku, bo znowu szli na dno razem z u³aman¹ tafl¹, gdy Rafa³ chwyci³ rêkoma prêty wiklowe i rokity na brzegu. Wówczas dopiero
pomyœla³ o ocaleniu. Wywlók³ Krzysia z topieli na brzeg. Odetchn¹³. Pot la³ siê z niego. Grube zimowe ubrania nasi¹k³y wod¹ do ostatniej nitki, nogi w butach g³oœno chlupa³y.
- Cedro, zimno ci? - rzek³ szeptem.
- Zimno.
- Musimy lecieæ, bo zginiemy. Uciekajmy!
Rzucili siê w zaroœla wiklowe i poczêli wy¿ej kolan grzêzn¹æ w rozkis³ych bagnach nabrze¿nych. Prêty smaga³y ich po twarzach, pniaki jakieœ rani³y nogi, ostre kije z kolkami rozdziera³y rêce, ale po d³ugiej mêczarni uczuli, ¿e niski l¹d staje siê coraz twardszy. Wreszcie wybrnêli i znaleŸli siê na pochy³ych zagonach.
Rafa³ us³ysza³, jak zêby Krzysia szczêkaj¹. Dotkn¹³ go rêk¹ i uczu³, ¿e dr¿y. Sam tak¿e ledwie móg³ st³amsiæ przera¿aj¹cy dreszcz w sobie, Woda s¹czy³a siê z ka¿dego ich w³osa.
Wtedy ogarnê³a go œmiertelna rozpacz. Nie wiedzia³ ju¿, w któr¹ stronê iœæ: straci³ wszelki
zmys³ i rozumienie kierunku. Nastawi³ uszu, ale s³ysza³ tylko wœciek³y, przera¿aj¹cy szum
wody, szum-œmieræ.
- Ty siê nie orientujesz, gdzie Sandomierz’? - mówi³ do towarzysza.
- Nie.
- Mo¿esz iœæ sam?
- Nie.
- Krzyœ!
- IdŸ sobie. Ja tu zostanê.
- Krzyœ!
- Zimno mi, zimno, zimno... - zaskomla³ jak ma³e dziecko. Usiad³ na ziemi.
Kostniej¹cymi rêkoma Rafa³ chwyci³ go wpó³ i zacz¹³ wlec dok¹dœ, przed siebie. Ale uszed³
tak zaledwie kilkanaœcie kroków. Potkn¹³ siê i run¹³ w rozmiêk³y zagon. Przez chwilê le¿a³
bez si³, z twarz¹ w bruŸdzie pe³nej roztaja³ego lodu, zimno i martwo myœl¹c, ¿e ju¿ nic nie
poradzi. Dreszcze wyrwa³y siê spod jego woli, ³ama³y go i trzês³y. W g³owie zatli³ siê krwawy p³omieñ.
Ruchem niezawis³ym od œwiadomoœci, myœli i woli, g³uchym aktem bezdennej rozpaczy
zacz¹³ zdzieraæ z siebie mokry, obmarz³y kubrak, który go tym strasznym zimnem przejmowa³ - i raptem zacz¹³ to czyniæ co si³, co tchu, co mocy w palcach. Zdar³ ze siebie koszulê,
spodnie i zacz¹³ mocowaæ siê z rozmiêk³ymi butami. Rzemieñ przywar³ do nóg. Zda³o siê, ¿e
cholewy s¹ skór¹ cia³a. Ci¹gnê³y siê jak guma. Po d³ugiej mêczarni zwlók³ wszystko z siebie
i zosta³ nago. Wtedy to samo zacz¹³ robiæ z Cedr¹. Poszarpa³ na nim ubranie w pasy i odar³
go ze wszystkiego. Tamten le¿a³ bez si³ w miêkkim zagonie, dygoc¹c ca³ym cia³em, gdy zzuwa³ z niego buty. Kiedy Krzyœ by³ ju¿ zupe³nie nagi, Rafa³ zacz¹³ go praæ piêœciami, szarpaæ
za ramiona, biæ z ca³ej mocy po nogach i zmusi³ do walki ze sob¹. Ok³adali siê piêœciami na
dobre, gdy Rafa³ wrzasn¹³, ¿e musz¹ lecieæ Co tchu, bo inaczej zgin¹ obadwaj. Znalaz³
w ciemnoœci . rêkê Cedry i j¹³ go ci¹gn¹æ. Z pocz¹tku tamten wlók³ siê padaj¹c co krok, szed³
ociê¿ale, póŸniej coraz prêdzej, a¿ wreszcie pobieg³. Lecieli jak ob³¹kani przez niewiadome
pola, prze³azili przez p³oty, mijali w¹wozy, zaroœla, krzaki, do³y. By³o im coraz cieplej i z
42

ka¿dym krokiem przybywa³o si³. Jelenimi susami sadzili przez rowy, nie bacz¹c na to, gdzie
noga stanie. Biegn¹c tak obok siebie na wyœcigi, trafili na grunt twardszy, wznosz¹cy siê ku
górze, i poznali, ¿e s¹ na Sandomierskim P³askowy¿u. Rafa³ zaœmia³ siê z cicha.
Ju¿ teraz nie lêka³ siê topieli. By³o mu dobrze rwaæ tak co pary w piersiach, nurzaæ siê
w œmierteln¹ oæmê nocn¹, grzaæ siê jak ogier w biegu.
W pewnym miejscu, lec¹c bez przerwy w nieznanym kierunku, z nag³a us³yszeli poza sob¹
daleki, daleki dŸwiêk. By³ to g³os zegara na wie¿y kolegiackiej. Skoczyli w tê stronê i wnet
nozdrzami poczuli dymy. Sandomierz!
Zbli¿ali siê do niego od Opatowa. Gdy przybiegli do ogrodów miejskich, szli po zap³ociu ich
a¿ do swego, w skok wdarli siê na górê i stanêli przede drzwiami domostwa, które by³o ich
czasow¹ siedzib¹. Teraz nareszcie groza po³o¿enia zajrza³a im w oczy.:.
Rafa³ duma³ przez chwilê i z lekka popróbowa³ drzwi wiod¹cych do sieni. Ku jego wielkiemu zdumieniu-ust¹pi³y. Weszli cicho jak upiory i sunêli siê obok œcian po dobrze znajomych
dylach. Z sieni wchodzi³o siê do stancji profesora. Trzeba j¹ by³o min¹æ chc¹c dostaæ siê do
ich studenckiego pokoiku.
Otwarli drzwi, uczuli ciep³y dech zimowego mieszkania i niby widma szli przez tê stancjê.
S³ychaæ by³o tylko bicie ich serc... Wtem Krzyœ run¹³ razem z krzes³em, na które wlaz³
w ciemnoœci. W mgnieniu oka dom siê poruszy³. Zab³ys³y œwiat³a. W s¹siedniej izbie ktoœ
skrzesa³ ognia, zapali³ œwiecê i, nim zdo³ali dopaœæ drzwi, zast¹pi³ im drogê. By³ to profesor,
ich mentor i chlebodawca. Sta³ przed nimi w bieliŸnie, wysoko wznosz¹c œwieczkê ³ojow¹.
Gdy ujrza³ dwie postacie nagie, jak je Bóg stworzy³, unurzane w ciemnym bagnie, otwar³ usta
i d³ugo im siê przypatrywa³. Powieki jego drga³y, a szlafmyca trzês³a siê jak w febrze. Winowajcy stali przed nim, zachowuj¹c cyniczne milczenie, i brutalnie przypatrywali siê jego chudym ³ydkom. Wreszcie s³owo skrzydlate wyfrunê³o z jego ³aciñskiej gardzieli:
- Olbromski!... to ty, ptaszku! Twoja to jest nowa sprawka...
- Panie profesorze! - zawo³a³ Cedro wyci¹gaj¹c ku niebu zab³ocon¹ prawicê - przysiêgam, ¿e
to ja jestem winien.
- Czemu jesteœ winien, kochanku?
- Ja sam tylko! Winien jestem! Ja to go namówi³em, Rafa³a, ja wymyœli³em...
- Cicho! Bêdziesz mi tu siê stroi³ w bohatera, mnie uniewinnia³... Mnie!... - rzek³ Rafa³ z pogard¹, która kierowa³a siê w³aœciwie nie do towarzysza niedoli.
- Olbromski! - wykrztusi³ belfer trzês¹c siê z zimna i wœciek³oœci - odpowiesz ty mi za to
w dniu jutrzejszym. Wielki Bo¿e! nago ³azili po mieœcie w nocy, zimow¹ por¹. Wszystko siê
to wykryje!
- O, wykryje siê niezawodnie! Wszystko na œwiecie mo¿e byæ w¹tpliwe, to tylko jest pewna,
¿e ta sprawa siê wykryje.
Oczy jego b³ysnê³y z³owrogo i okropna ironia zaœwieci³a w nich p³omieniem.
- ChodŸ spaæ! Za mn¹! - krzykn¹³ rozkazuj¹co jak wódz na Krzysia i majestatycznym krokiem, zostawiaj¹c na idealnie wymytej pod³odze dok³adne odbicia spracowanych stóp, ruszy³
w stronê ³o¿a.
Z jak¹¿ rozkosz¹ uczuli obadwaj ko³dry na grzbietach! Rafa³ wtuli³ g³owê w poduszkê i j¹³
rozmyœlaæ o stanie rzeczy. Wiedzia³, ¿e go nic dobrego nie czeka. Z nauczycielami od dawna
dar³ koty, jako uczeñ wcale nie œwietny i pierwszy w szkole ³obuz, nota bene, ³obuz pod w¹sem. Wiedzia³, ¿e nazajutrz bêdzie zmuszony daæ dowody bohaterstwa, które zadziwi ca³¹
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sztubê, sztyft, wreszcie miasto i d³ugo zostanie w kole¿eñskiej powieœci. W dali ukazywa³y
siê Tarniny i ojciec. Na to wspomnienie przejmowa³ go dreszcz, zimniejszy ni¿ w rzece.
Chcia³ zasn¹æ. Zamkn¹³ oczy... Ale sen uciek³ od jego powiek za dziesi¹t¹ granicê. Noc wlok³a siê, trwa³a bez koñca. Rafa³ s³ysza³, jak Krzyœ usn¹³, jak siê rzuca³ we œnie, mamrota³,
budzi³, znowu zasypia³. S³ysza³ jego oddech nierówny, prêdki, zdyszany, jakby wci¹¿ jeszcze
biegli przez czarne pola...
Rozpalona g³owa le¿a³a nieruchomo na poduszce i wœród ciszy nocnej zaczê³y siê w niej
budziæ, wstawaæ i do kolosalnych rozmiarów urastaæ widziad³a. Nadchodzi³y z ciemnoœci zdarzenia tak bliskie, ¿e by³y niemal rzeczywistoœci¹, wysuwa³y siê z mroku osoby
prawie dotykalne, brzmia³y s³owa, potoki krzyku, wybuchy jêków. Jakby œwiat³o przez
w¹sk¹ szczelinê do podziemnej pieczary spada³ z nag³a blask wystêpku dokonanego
i oœwietla³ surowe przepisy, które takich a takich czynów zakazywa³y. Rafa³ teraz dopiero spostrzega³, co zrobi³. Bada³, co te¿ go za to czeka, ¿e wzi¹³ cudz¹ ³ódŸ, ¿e p³ywa³
w niej nocn¹ por¹, ¿e tê ³ódŸ zatraci³, ¿e o ma³y w³os nie utopi³ Cedry, i ¿e, o straszliwa
zgrozo! nagi wszed³ z towarzyszem do izby profesora... Teraz dopiero zaczê³o wy³aziæ
zagadkowe znaczenie takich czynów, jak w³óczenie siê nago po mieœcie. Gor¹co bi³o nañ,
gdy sobie wspomina³ rozmaite wzmianki niegdyœ s³yszane o podobnych, ledwie podobnych wypadkach, wzmianki szeptem ze zgroz¹ zawsze mówione. Có¿ go za to czeka?
Jaka¿ jest za to kara? Któ¿ wie, mo¿e to jest najwiêksza ze zbrodni ludzkich? Gdyby
ktokolwiek móg³ mu powiedzieæ, oznaczyæ jednym s³owem wielkoœæ tego wystêpku! Czy
to w³aœciwie jest zbrodnia? Zbrodnia! Wysuwa³ w ciemnoœæ ca³y mózg i jakoby nowym
narzêdziem bada³ nieznan¹ dziedzinê, oœwietla³ sobie drogê nowo odkryt¹, po której teraz samemu iœæ wypadnie.
S³ysza³ nierówny, tchn¹cy ¿arem oddech Krzysztofa i noga za nog¹ schodzi³ w g³êbokoœci
przera¿enia: on umrze...
Wlók³ siê myœlami po schodach w gimnazjum i na ich szczycie widzia³ prorektora oraz
wszystkich Minosów i Radamantesów, a nade wszystko... pedelów. Nowy zimny sylogizm
wyp³ywa³ kroplami lodowatego potu na jego czo³o: bêd¹ miê bili. Skrêca³ siê w sobie i czu³
wœciek³e, bezgranicznie bolesne, do cna rozszarpuj¹ce moœæ duszy smaganie upokorzenia.
Ale nade wszystko, nad przewidywane mêki i bóle, czu³ gdzieœ daleko spojrzenie ojca. I wtedy truchla³ jak zabity trup. Ca³¹ si³¹ woli, rozumowañ, pocieszeñ odpycha³ ten widok, zamazywa³ go, œciera³ u¿ywaj¹c sk³amanych œwiadomie usprawiedliwieñ, wysnuwa³ ze siebie ciche b³agania do kogoœ, kto go wybawi. I znowu, jak powiew gor¹czki nie wiadomo sk¹d
wychodz¹cy, snu³y siê widma, wywody, myœli, przeczucia.
Pomimo jednak ca³y ten proces upadku, w g³êbi, za wszystkim, sta³o coœ, czego unika³. Nie
chcia³ tego wyznaæ przed sob¹, ba³ siê wyjawiæ wobec modlitw, a¿eby ich nie sp³oszyæ, nie
rozbiæ i nie odwróciæ, ale wiedzia³ to zatajon¹, ob³udn¹ pewnoœci¹, ¿e tam jest radoœæ z dokonania tego wystêpku, z³a duma, g³êbokie, têgie, m³ode szczêœcie, które dr¿y, kipi, rwie siê
i g³oœno a bezbo¿nie chichoce. Za westchnieniem modlitwy, która siê z serca odrywa³a jak
wonny dym, chowa³ siê g³oœny, pêkaj¹cy œmiech si³y z tego, ¿e Krzyœ chory, ³ódŸ wêdruje do
Gdañska, a buty i mokre szmaty le¿¹ na brzegu.
W zmaganiu siê uczuæ odmiennych i ró¿ni¹cych siê od siebie tak bardzo, jak œwiat³o i mrok,
up³ywa³a ta noc nieskoñczona. Widzia³o siê, ¿e ju¿ œwit blisko. Ju¿ wszystko siê rozstrzygnie. Tak czy inaczej, ale zaraz...
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Zwiniêty w k³êbek na pos³aniu, roz¿arza³ w sobie odwagê, przewidywa³ zapytania i ku³ odpowiedzi, a nadto w sekrecie przed sofizmatami udrêczonej g³owy œciska³ piêœcie i wyprê¿a³
miêœnie przedramion.
Bezdenna cisza nocy zimowej poch³ania³a wszystkie te uczucia chwiejnie p³on¹ce, pe³ne
upadków i wybuchów. A¿ oto w jej g³êbi, jakby w czarnych niebiosach, rozleg³ siê dŸwiêk
zegara na wie¿y. Uderzy³ raz, po chwili drugi raz...
W³osy zje¿y³y siê na g³owie Rafa³a.
- Dopiero druga... - wyszepta³ prawie g³oœno.
Opanowa³ go taki przestrach jak nigdy jeszcze w ¿yciu. Rzuci³y siê nañ wszystkie z³e myœli,
wszystkie fatalne kombinacje, przewidywania-ob³êdnice, i rozpacz chwyci³a go za gardziel.
Wbi³ czo³o w poduszkê i przypatrywa³ siê swemu nieszczêœciu. Onego czasu widzia³, jak
polowy w Tarninach ³apa³ na skoszonej ³¹ce jadowit¹ ¿mijê. Widzia³, jak rozwidlonym koñcem ga³¹zki brzozowej przycisn¹³ do ziemi jej szyjkê, jak potem uj¹³ dwoma palcami ³ebek
od ty³u, œciœnieniem otworzy³ paszczê... Wœciek³a ¿mija oplot³a siê doko³a rêki. Wtedy polowy koñcem patyczka zacz¹³ wyciskaæ jad z pêcherzyków pod jej zêbami. Rafa³ wspomnia³
sobie tê chwilê. Doœwiadcza³ w ciele podobnego dr¿enia, jakby ¿mija oplata³a go ca³ego, jakby zwraca³a ku niemu rozwart¹ paszczê i za chwilê ostre zêby utopiæ mia³a w jego oczach.
Skulony, zwiniêty w k³êbek, tak ¿e kolanami dostawa³ nosa, trzês¹c siê w febrze, drzema³
i budzi³ siê na dŸwiêk zegara. Ka¿de uderzenie, surowe, obce, ów g³os ¿elazny, wychodz¹cy
z rzeczy martwej, przelatywa³ puste i ciemne dziedziny jego rozmyœlañ i spada³ na piersi jak
cios kamiennej kuli. Nareszcie blady œwit ukaza³ w mroku powierzchnie œcian. Wkrótce
wszcz¹³ siê w domu zwyczajny ruch. Familia profesora, jego gadatliwa ¿ona, siostry, a nawet
córki zajê³y siê chorym Krzysiem. Pos³ano po lekarza. Rafa³a otacza³y zimne spojrzenia tych
osób, wyciskaj¹c na jego czole piêtno hañby. On sam czu³ siê winowajc¹. Wypi³ zwyczajny
kubek gor¹cego mleka z takim poœpiechem, ¿e o ma³o warg sobie nie sparzy³, i nim siê ozwa³
dzwon szkolny, z wi¹zk¹ ksi¹¿ek pod pach¹ ruszy³ do liceum. Wszed³ na schody, które widzia³ by³ we œnie, i pierwszy zasiad³ w pustej sali. Sprzêty jej, które jeszcze wczoraj by³y
wyrazami weso³oœci, przybra³y teraz szaty z³owrogie. Wynios³a katedra z drewnianym baldachimem bardziej ni¿ kiedykolwiek tchnê³a surow¹ groz¹ konfesjona³u; czarne ³awy mia³y
w sobie posêpn¹ ciszê p³yt grobowych. Wpad³ do klasy jeden z kolegów, drugi, trzeci; wkrótce wielka izba pe³na by³a wrzawy, gwaru i œmiechu. Rafa³ siedzia³ zatopiony w sobie, z oczyma utkwionymi we drzwiach. Jak przez sen widzia³, ¿e jego towarzysze kuj¹ zamach na ³acinnika, wlepiaj¹c miêdzy rzeŸbione ornamenty baldachimu katedry dobrze ubit¹ pigu³ê œniegow¹. Nie¿ywy uœmiech przesun¹³ siê po jego duszy na myœl, jak to œnieg, gdy siê powietrze
ogrzeje, zacznie topnieæ i pysznymi kroplami kapaæ na ³ysy czerep nudziarza...
Dreszcz wewnêtrzny wstrz¹sa³ jego cia³o, a myœli zamieni³y siê w b³êdny dym. Weso³oœæ towarzyszów, ich zapytania pe³ne swawoli, koncepty i okrzyki zawiera³y w sobie podwójn¹,
potrójn¹ sumê boleœci, spycha³y go jeszcze bardziej w ciemny dó³ rozpaczy. Chwilami ogarnia³o go nag³e i œmia³e postanowienie ucieczki. Jedna tylko sekunda - i w czyn siê zamieni.
Uciekaæ! Uciekaæ... do domu. Ale oto jakiœ dŸwiêk, szmer, s³owo zmienia³y nastrój w inny a¿
do rdzenia. Tymczasem zeszli siê profesorowie: Szczepañski, Zawadzki, Or³owski, ksi¹dz
Kozubski, przyby³ prorektor Kubeszewski. Toczyli w gabinecie ostatniego jak¹œ naradê.
Oprócz Rafa³a nikt na to uwagi nie zwróci³, ale on ze œciœniêtymi zêbami liczy³ ju¿ teraz sekundy.
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Z nag³a dostrzeg³ pana Filipa i g³êboko wci¹gn¹³ w piersi powietrze.
Pan Filip by³ pedelem szkolnym, zwierzchnikiem bezpoœrednim kalafaktora Micha³ka i stró¿a szkolnego Jana Kapistrana. Pan Filip by³ niewielkiego wzrostu, szczup³y, ¿ylasty, na pa³¹kowatych nogach, ale silny jak koñ. D³ugo s³u¿y³ w kawalerii austriackiej, odbywa³ liczne
pochody na nieprzyjaciela, by³ wielokrotnie ranny i, jak zwyk³ by³ mawiaæ, wiêcej krwi na
rozmaitych polach wyla³, ni¿ jej obecnie mia³ w sobie. Trudno by³o okreœliæ, w jakim jest
wieku. Wygl¹da³ na lat trzydzieœci kilka, a móg³ mieæ wiêcej ni¿ piêædziesi¹t. By³¹ to twarz
szara, ciemna, otoczona baczkami. Chodzi³ w jakiejœ resztce obcis³ego munduru, w sukiennych kamaszach, które siêga³y za kolana, umia³ œwistaæ przeci¹gle, cienko i grubo, posi³kuj¹c siê dziurami spróchnia³ych zêbów jak otworami klarnetu. M³odzie¿ szkolna dr¿a³a na
widok tej wiotkiej postaci. Jej du¿e czarne oczy, przejmuj¹ce do szpiku koœci, zapiera³y oddech w ka¿dym studencie.
Pan Filip umia³ siec rózg¹ w szczególny sposób. Jednych ci¹³ do krwi od pierwszego uderzenia, innych do trzydziestu prawie bez bólu tylko smaga³. Wiedziano, ¿e kogo nienawidzi, tego
rznie „z wiedeñska”, wolno, ze strasznymi przestankami i piekielnymi ciosy. Wtedy to pogwizdywa³ swoje aryjki. Wtedy tak¿e zdejmowa³ z szyi kolorowy szaliczek, rozpina³ mundur, koszulê na piersiach i ostro¿nie wyjmowa³ z kieszeni cybulasty zegarek. Œmia³ siê przy
tym i coœ do siebie gwarzy³ z niemiecka czy z polska. Pan Filip wszystko wiedzia³, Zna³ ¿ycie
ka¿dego wychowañca jak w³asn¹ kieszeñ.
W pewnej chwili przeszed³ siê z wolna obok drzwi poetyki. Zajrza³ w nie i ze strasznym
uœmieszkiem szuka³ kogoœ oczyma. Znalaz³ Rafa³a i z lekka cmokn¹³.
Potem odszed³, wezwa³ do siebie kalafaktora Micha³ka, ch³opa dziobatego, z ko³tuniastym
³bem i plecami jak kariatyda. Ten Micha³ek stan¹³ obok drzwi prowadz¹cych na schody i obserwowa³ miejscowoœæ oczyma wo³u. Pan Filip gwizda³ niedbale, stoj¹c pod œcian¹ ze skrzy¿owanymi rêkoma i przymkniêt¹ powiek¹.
Rafa³ domyœli³ siê, ¿e on to jest zwierzyn¹, któr¹ osaczaj¹ w ten sposób. By³o mu wci¹¿ zimno, ale szczególny lodowaty spokój z wolna siê w nim zasiada³ i rozpiera³.
W pewnej chwili wszed³ do klasy jeden z nauczycieli i zawo³a³ Rafa³a do salki prorektora.
Gdy tam weszli, oczom skazañca ukaza³ siê areopag nauczycielski, ¿ywo dyskutuj¹cy. Prorektor ubli¿y³ siê do studenta i, surowo patrz¹c mu w oczy, zapyta³ po niemiecku:
- Gdzie by³eœ dzisiaj w nocy z Cedr¹? Rafa³ milcza³.
- Jeszcze tylko szczera skrucha i wyznanie wszystkiego mo¿e twoj¹ karê z³agodziæ. Gdzie
byliœcie obadwaj? Mów zaraz i prêdko. To jedno... Czy ty s³yszysz, co mówiê?
Zamieæ k³amstw lecia³a przez g³owê winowajcy i tysi¹c myœli, ale ¿adna nie zamieni³a siê
w s³owo.
- Czy ty bêdziesz odpowiada³? Wiemy wszystko. Gdzie by³eœ dziœ w nocy?
- Na rzece.
Wszystkie twarze wyd³u¿y³y siê i oczy rozwar³y.
- Na jakiej rzece?
- Na rzece Wiœle.
- Coœ tam robi³?
- Raki ³apa³em.
- Oszala³eœ! W zimie! W roztop... Drwiæ tu œmiesz z nas wszystkich, ³otrze! Mów, coœ tam
robi³!
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- P³ywa³em ³ódk¹.
- Czyj¹?
Rafa³ umilk³ znowu, wsun¹³ g³owê w ramiona, jakby wszystko, co mia³ do powiedzenia,
wci¹ga³ w siebie i zamyka³ na klucz.
- Kto kogo do tego namówi³: ty Cedrê czy on ciebie? Rafa³ milcza³.
- Który którego namówi³? s³yszysz?
- S³yszê.
- No, wiêc?
- Ja jego.
- Toœ go zgubi³. Ten ch³opak umrze. Odpowiadaj: po co wyszed³eœ z domu w nocy i czemu
tamtego ci¹gn¹³eœ z sob¹?
Nag³a duma i furia wydŸwignê³a siê z nicoœci w piersiach Rafa³a. Coœ w nim zako³ysa³o siê
i runê³o.
- Wyszed³em z domu i robi³em to, co mi siê podoba³o! - rzek³ g³oœno, zuchwale, pokazuj¹c
w uœmiechu wszystkie zêby.
- Tak ci siê podoba³o... Aha!... - wysepleni³ prorektor.
- Tak ci siê podoba³o.,. Czekaj¿e; bratku, powiesz ty mi zaraz nieco odmiennym tonem.
- Nie powiem wam nic, choæbyœcie miê porznêli na kawa³ki!
- Powiesz!... - wybe³kota³ zwierzchnik.
- Ani jednego wyrazu!
Prorektor w pasji ledwie zdo³a³ namacaæ d³oni¹ klamkê. Otwar³ drzwi i piskliwym g³osem
rzuci³ w korytarz wezwanie:
- Filip!
W momencie, kiedy to czyni³, Rafa³ przeœlizn¹³ siê jak w¹¿ za jego plecami i szerokimi kroki
odszed³ w przeciwleg³y koniec d³ugiego korytarza. Tam zatrzyma³ siê w g³êbokiej okiennej
framudze. Za nim szed³ ju¿ bez poœpiechu Filip, a o kilka kroków dalej, wal¹c obcasami juchtowych butów, ko³ysa³ siê na ogromnych biodrach kalafaktor Micha³ek. Z ka¿dej sali pogl¹da³y na scenê roziskrzone oczy uczniów, ale nauczyciele rozbiegli siê po klasach, zamykali
drzwi i tylko sam prorektor oraz pedele zostali w korytarzu. Gdy Filip by³ zaledwie o kilka
kroków oddalony, Rafa³ wydoby³ z kieszeni d³ugi sk³adany nó¿ w koœcianej oprawie, cenny
dar wujaszka Nardzewskiego. Otworzy³ go sekretnym gestem i skulony czeka³ cierpliwie.
- Mo¿e by lepiej po dobroci... -rzek³ cicho Filip uœmiechaj¹c siê ³agodnie. - Wyadministrujê
miêtk¹ trzydziestkê i fenig. S³owo honoru: miêtkie drajsig - i sza.
- No, chodŸ, anio³ku, Filipku. ChodŸ...
Pedel spostrzeg³, widaæ, nó¿ ukryty w rêkawie, bo trupia; zielona bladoœæ twarz mu okry³a.
Straszna wœciek³oœæ zionê³a z oczu.
- Z no¿em... - rzek³ pó³gêbkiem do prorektora.
Wraz kaza³ swemu pomocnikowi, ¿eby zaszed³ z drugiej strony.
Rafa³ chrapliwie mrukn¹³ przez zêby:
-Precz ode mnie, chamy, bo z was kiszki powypuszczam!
W tej samê chwili Micha³ek sapi¹c ruszy³ na niego z wyci¹gniêtymi ³apami. Prorektor, obserwuj¹cy sprawê z pewnej odleg³oœci, ujrza³ b³ysk ostrza i krew, ale niezw³ocznie spostrzeg³,
¿e nó¿ wydarty zosta³ z r¹k Rafa³a. Micha³ek jedn¹ rêk¹ cisn¹³ ten nó¿ daleko od siebie,
a drug¹, z której krew rzyga³a, trzyma³ obiedwie d³onie studenta. Pan Filip narzuci³ na te rêce,
47

œciœniête do kupy jak gdyby klamr¹, pêtaczkê ze swego szalika.Ale oœlepiaj¹co porywczym
ruchem Rafa³ wydar³ siê z objêæ kalafaktora, skoczy³ na bok i w chwili prawdziwie lwiego
susa potrafi³ dodaæ ramienia i. zwiniêt¹ piêœci¹ trzasn¹æ go tak miêdzy oczy, ¿e ten olbrzymi
ch³op run¹³ na wznak i formalnie nakry³ siê juchtowymi butami. Rafa³ skoczy³ przezeñ jak
przez k³odê, w biegu hukn¹³ w brzuch prorektora i zmiata³ korytarzem. Ale nim dopad³ drzwi,
dopêdzi³ go na giêtkich nogach zwinny Filip i chwyci³ wpó³.
W tej minucie skrzywdzony prorektor widzia³ tylko sk³êbione ich cia³a na ziemi. Za chwilê
ujrza³ ma³y ³ebek i gard³o Filipa w piêœciach i pazurach Rafa³a. Z bia³ych nosów obudwu la³a
siê krew, z ust toczy³a piana, z kurt, kamizelek, koszul dynda³y strzêpy. W pewnej chwili pedel wydoby³ siê z ob³¹kanymi oczyma, z sinymi prêgami na szyi, oblany krwi¹, i, zni¿ywszy
g³owê, na oœlep rzuci³ siê do walki. Nadci¹gn¹³ Micha³ek ze swymi krwawymi rêkoma i Jan
Kapistran. Mieli ju¿ Rafa³a, gdy ten skokiem znalaz³ siê za oszklonymi drzwiami korytarza.
Wszystkie szyby wylecia³y z drzwi, piorunowym ruchem zatrzaœniêtych. Poœcig z Filipkiem
na czele rzuci³ siê na te drzwi, nic nie zwracaj¹c uwagi na krzyk prorektora, który zbola³ym
brzuchog³osem nakazywa³ zawieszenie broni. W mig wysadzono drzwi z zawias. Filip dopad³
zbiega w przedsionku, ale zwinny ch³opak, rozjuszony- jak ranny dzik, zwali³ go z nóg jednym ciosem w skroñ. Filip odbi³ siê od œciany i, potykaj¹c kilkakroæ, run¹³ twarz¹ na ziemiê.
Kiedy wsta³ chwiej¹c, siê na nogach, z oczyma zas³anymi bielmem, z gêb¹ pe³n¹ krwi, ob³¹kany, zacz¹³ macaæ rêkoma doko³a, be³kotaæ i szukaæ Rafa³a.
Ale tego nie by³o ju¿ ani w przedsionku, ani na schodach, ani na dziedziñcu. Za chwilê nie
bêdzie go ju¿ nawet w mieœcie.

48

Na pokucie
Na cztery wiatry zaocznym werdyktem wypêdzony ze szkó³ sandomierskich, nieweso³y wiód³
¿ywot w Tarninach. Stary czeœnik widzieæ go nie chcia³. W ci¹gu pierwszych dwu tygodni
nie dopuszcza³ do uca³owania rêki, nie spostrzega³ wcale jego obecnoœci i nie mówi³ do niego ani s³owa. Winowajca jada³ obiady i wieczerze sam w naro¿nej izdebce, gdzie te¿ sypia³
na sienniku rzuconym w k¹cie. Z rozkazu starego pana do dnia budzi³ go podstaroœci Piotr
i zabiera³ ze sob¹. Szli po ciemku œwieciæ latarni¹ w oczy zaspanym parobkom i dziewkom,
wyci¹gaæ wszelki ¿ywio³ s³u¿ebny z bar³ogu, spod ko¿ucha, otwieraæ stajnie, obory, stodo³y.
Rafa³ dozorowa³, kiedy byd³u zadawano s³omê i odmierzano koniom obroki, wydziela³ cha³upnikom przychodz¹cym na pañszczyznê oznaczone iloœci snopów do m³ocki itd.
O œwicie spotyka³ siê z m³odsz¹ siostr¹, Zofk¹, id¹c¹ w grubych butach, krótkiej spódniczce
i futrzanej bekieszy pilnowaæ dojenia krów - i zamienia³ kilka s³ów milszych.
W innych porach dnia i to by³o wzbronione. Nikt bez wyj¹tku, nawet matka, nie mia³ prawa
rozmawiaæ z „zaka³¹’’, z „wrzodem”, z „infamisem” rodu. Garnuszek mleka z kromk¹ sitnego chleba „infamis” spo¿ywa³ stoj¹c w swej klecie i zaraz musia³ wracaæ na gumno. A¿ do
obiadu siedzia³ w stodo³ach, w zapolu, z nogami grubo k³oci¹ i targan¹ s³om¹ ob³o¿onymi.
Tak pilnowa³ ch³opów m³óc¹cych zbo¿e. Poobiedzie a¿ do zmierzchu, a¿ do upragnionej
chwili wiania om³otu, odbierania zgonin, poœladu, mierzenia i odnoszenia ziarna do œpichlerza, spêdza³ w ten sam sposób na milcz¹cym, sennym ws³uchiwaniu siê w ³oskot cepów o klepisko. Gdy dokonany zosta³ oprzêt wieczorny koni, byd³a, owiec, wszystko zamkniête i klucze odniesione do kancelarii starego pana, mia³ rozkaz zjad³szy kolacjê spaæ natychmiast.
To samo zreszt¹ czyni³ dom ca³y. Od szeregu lat sz³o wszystko tak mechanicznie patriarchalnym trybem, „jak w zegarku”. Ju¿ po up³ywie tygodnia Rafa³ek omdlewa³ z nudów. W czapce nasuniêtej na oczy, z d³oñmi wbitymi w rêkawy lisiurki s³ucha³ ch³opskich gadek, baœni,
przypowieœci, patrza³ niby na to, co siê doko³a dzia³o, czy nikt z robotników „nie stoi...”
Myœlami by³ na innym œwiecie. Dopiero wrzaskliwy g³os ojca, grzmi¹cy gdzieœ po gumnie,
sprowadza³ go znowu na klepisko. Wówczas skazaniec zbiera³ rozwleczone myœli, uk³ada³
przytomne i krótkie odpowiedzi na pytania, których mu zreszt¹ czeœnik nigdy nie zadawa³.
Tylko straszne spojrzenie starca spod nasêpionych brwi wita³o go zawsze i ¿egna³o. Je¿eli
zasz³o coœ nie tak jak trzeba, wtedy otrzymywa³ takich spojrzeñ drwi¹cych, mœciwych, okrutnych kilka z rzêdu, na odchodnym jedno, dwa „moœæbrodzieju”, wycedzone w taki’ sposób,
¿e skóra cierp³a jak od razów praojcowskiego kañczuga. Tym porz¹dkiem up³ywa³ dzieñ za
dniem.
Przy koñcu stycznia, w niedzielê rano, Zofka, ulubienica rodzicielska, wesz³a do stancji Rafa³a i rzek³a krótko:
- Jegomoœæ tatuñcio kaza³, ¿ebyœ z nami siad³ do koœcio³a...
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Rafa³ drgn¹³ z radoœci.
Kiedy czterokonne sanie stanê³y przed drewnianym koœcio³kiem w Sulis³awicach, znowu
Zofka Rafa³owi szepnê³a do ucha:
- Nie chodŸ z nami przed o³tarz. Masz zostaæ na koœciele. Tak jegomoœæ tatuñcio rozkaza³.
Krew zakipia³a w m³odzieñcu. Hañba prawie nie do zniesienia: staæ na koœciele, miêdzy
ch³opstwem, ramiê w ramiê z ko³tunami, kiedy ca³a szlachta okoliczna znajdowa³a swe miejsca w prezbiterium!... Musia³ jednak byæ pos³usznym.
Stan¹³ miêdzy ¿ó³tymi ko¿uchy za krat¹ oddzielaj¹c¹ nawê od wielkiego o³tarza, zagryz³
wargi i ze wstydu nie podnosi³ oczu. Czu³, ¿e mot³och rozstêpuje siê raz w raz, czyni¹c ulicê
dla przejœcia nowo przyby³ych, s³ysza³ szelest kroków id¹cych ku o³tarzowi, ale oczu wci¹¿
nie podnosi³. Udawa³, ¿e siê modli ¿arliwie, choæ ani jednej litery ksi¹¿ki, któr¹ trzyma³ w rêku, nie widzia³. Dopiero przed Podniesieniem dŸwign¹³ ukradkowo oczy.
Wœród matron i personatów parafialnych bokiem zwrócona siedzia³a panna Helenka. Oczy
jej skierowane by³y w stronê Rafa³a, choæ nie patrza³y... Oczy b³êkitne jak dalekie lasy w s³oneczny zimowy dzieñ. Wspania³e strumienie jasnych w³osów wymyka³y siê spod futrzanego
toczka, który g³owê okrywa³. Twarz bledsza, jakby starsza od owej chwili, kiedy j¹ Rafa³
widzia³ ostatni raz, by³a g³êboka, piêkna, niewymowna... Przyæmi³ oczy jak gdyby smutek.
Ale za nim sta³y uczucia dzieciêcej radoœci, szczebiotliwego œmiechu, nieœmia³ych a weso³ych pytañ, z cicha rzucanych. Podziw, a mo¿e ¿al odwraca³ tê twarz, te upajaj¹ce dziewicze
oczy... ku organom.
Rafa³ zacich³ w sobie, ws³ucha³ siê sam w tony organów czy w muzykê ich mr¹c¹ jak echo
w g³êbi serca. Kiedy znowu wzniós³ oczy, spotka³ wejrzenie krótkie, pachn¹ce jako dym
z przecudnych kadzide³ snuj¹cy siê pod sklepieniem. Ów to dym wonny, czarodziejski, uroczysty oddalacz, zasnu³ przestrzeñ miêdzy ich oczyma. Nim ukoñczy³a siê ta œwiêta msza,
odby³o siê w sercach tajemnicze misterium. Minê³y d³ugie dzieje, zaleg³a w duchu otch³añ
zdarzeñ, od pierwszego zachwycenia, któremu towarzyszy³a trwoga, a¿ do ró¿ wiernego
uœmiechu, wykwitaj¹cych na ustach, a¿ do b³yskawic szczêœcia w przeœlicznych oczach, a¿
do wyznañ zaprzysiê¿onych i pokornego œlubu.
Ani s³owa nie przemówili wtedy do siebie. Zaraz po sumie Rafa³ odjecha³ do domu.
Ta niedziela sta³a siê jakby granic¹ nowego czasu. Od niej inne zaczê³o siê ¿ycie. Budzi³ siê
i zasypia³ wzburzony. Dokonywa³a siê w nim fizyczna i moralna przebudowa. Nie mia³ apetytu. Istotna choroba ogarnê³a ca³e jego cia³o. By³a to, rzek³byœ, moralna trawi¹ca gor¹czka.
Mi³oœæ szerzy³a siê w nim jak zaraza. Kocha³ siê ca³ym cia³em i ca³¹ dusz¹, a ka¿da komórka
cia³a i ka¿de drgnienie duszy pe³ne by³o krzyku. Zdarza³y siê dni, ¿e zamienia³ siê w ¿ywio³
bezduszny, przykuty do miejsca, i wówczas wszystkie wysi³ki woli rozbija³y siê o jeden promieñ œwiat³a, o jedn¹ smugê b³êkitnego dymu, który onego dnia wznosi³ siê ze œwiêtych koœcielnych kadzielnic.
By³y dni, ¿e czas lecia³ jak jaskó³ka na skrzyd³ach, kiedy indziej wlók³ siê jak ¿ebrak na kulach. A w ci¹gu takich dni Rafa³ ¿y³ poza wszystkim, jakby na zewn¹trz dnia, prac, zajêæ,
nawet myœli, nawet uczuæ. ¯ywi³o go czucie niematerialne, p³yn¹ce z dala na podobieñstwo
owego jad³a, które pustelnikowi kruk nieznany przynosi³. Przymyka³ powieki i wpatrywa³ siê
w oczy rozsiewaj¹ce iskry, z których ka¿da tworzy³a nowy œwiat. Oto wszystko. Sam nie móg³
ani poj¹æ, ani zrozumieæ, ani nazwaæ po¿¹dañ, bólów nieokreœlonych, œlepych i ciemnych,
pal¹cych siê namiêtnoœci. Jedno tylko odczuwa³, ¿e têskni do wydobycia siê - do szaleñstwa.
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Krzycza³ na siebie jak na ³otra i w tej samej chwili nurza³ siê w szelmowskiej dumie, k¹pa³
w marzeniach grzesznych, niewiadomych, w snach nad snami. Dla zniszczenia w sobie tajnych zgryzot zamierza³ wykraœæ z apteczki karafkê z gdañsk¹ wódk¹ i piæ, piæ na œmieræ. To
znowu marzy³ o œmierci, o zgubie, o zbrodni, o szaleñstwie.
Ju¿ po jakichœ dziesiêciu dniach takiego ¿ycia wychud³, z¿ó³k³, sczernia³ i wygl¹da³ obrzydliwie. O nic nie dba³. Spojrzenia ojca najbardziej srogie zacz¹³ lekcewa¿yæ. Owszem, pragn¹³,
¿eby go bili, ¿eby go prali, ¿eby cierpieæ a¿ do ob³¹kania. Œni³y mu siê katusze ojcowskie,
baty na œmieræ... Ani piœnie! A powstawszy z kobierca, zrobi to samo, coœ takiego, ¿e zapamiêtaj¹... Otwiera³y siê przed jego wzrokiem coraz to nowe powiaty zuchwalstwa. Straci³
poczucie granicy miêdzy wpojon¹ wiar¹ w rzeczy dobre i z³e. Zna³ teraz tylko jedno: pachn¹cy, uroczy, kwiecisty cieñ. Przychodzi³y nañ chwile, ¿e chcia³ na rzeczy œwiête, czczone, drogie dla wszystkich i dla niego samego a¿ do tych dni, po³o¿yæ d³onie hañby, w³aœnie na te
sprawy, dzie³a, uczucia, s³owa najdro¿sze, najœwiêtsze... Rwaæ, szarpaæ... Wlok³a go i ci¹gnê³a
ku sobie si³a, nêci³a boleœæ, zachwyca³a potwornoœæ. Z wewnêtrznego musu chcia³ wydrzeæ
ze siebie sam¹ naturê ludzk¹. Brzydzi³ siê ni¹ jak starym, zgni³ym próchnem i bezgranicznie
gardzi³ jej przepisami. Byæ zdrowym, staraæ siê o ³askê dobrych uczynków, unikaæ chorób
i œmierci - jakie¿ to nêdzne i g³upie! Przez œciœniête jego usta bucha³a teraz lawa wyrazów
zel¿ywych, z³ych, nikczemnych, jakoby krew zgni³a, co siê z ciê¿arem po ¿y³ach przesuwa.
Nie umia³by odrzec, sk¹d znane mu s¹ takie s³owa, jaki wiatr przyniós³ je do uszu z karczem
rybackich, z plugawych siedlisk miasta. W takich momentach opêtania bi³ o byle co, czêstokroæ niesprawiedliwie, ch³opów pañszczyŸnianych i rozkrwawia³ gêby parobkom.
Kiedy znalaz³ siê wpoœród rodziny, dr¿a³ czêsto na ca³ym ciele, czuj¹c, jak siê w nim objawia
chêæ rzucania ciê¿kich przedmiotów i s³ów okrutnych, niepowetowanych, s³ów-zabójstw. Nieraz w bia³y dzieñ opanowywa³a go g³êboka sennoœæ, to znowu gwa³towna ¿¹dza ruchu, blasku, œwiate³, ha³asu, orgii. Czu³ w sobie to p³acz dziecka naj¿a³obliwszy, to œmiech cyniczny,
to poci¹ganie bez kierunku, bez celu, nieokreœlone. Tysi¹c ju¿ razy silnie pragn¹³, ¿eby te
dziwne chwile umar³y, zbiera³ do kupy wolê, ¿eby je wygnaæ i zedrzeæ ohydn¹ b³onê przywar³¹ do serca. Ale nie chwile bie¿¹ce umiera³y, tylko w³aœnie wola. Jedno czaruj¹ce wspomnienie bladej twarzy by³o w nim sta³e, wieczne, niezmienne, wcielone w jego duszê jak
¿ycie.
Æmi³y siê te oczy od wichrów wspólnych, wewnêtrznych jak p³omienie, które siê od jednego
wiatru chwiej¹. Przychodzi³ z nag³a, niespodzianie, w chwilach najbardziej niestosownych, bo
w obliczu ojca, zapach w³osów, aksamit twarzy, upa³ r¹k...
Dusza sta³a siê czarn¹ i rozpalon¹. Nieraz budzi³ siê w nocy z uczuciem, ¿e w nim jest przepaœæ niezgruntowana, ziej¹ca g³êbi¹. W godzinach po³udniowego wytchnienia szed³ cichaczem do stajni i kêsy swego chleba oddawa³ klaczce Basi. By³a to jedyna jego powiernica.
Przypatrywa³ jej siê z rozkosz¹. By³a d³uga, na niskich, delikatnych, suchych, przepysznie
foremnych nogach, które stawia³a miêkko niby po kobiercu i z dziwn¹ gracj¹. Mia³a boki
wpad³e jak wilczyca, k³êb wysoki, ³opatki tak d³ugie, ¿e ich miêœnie wystawa³y nad piersi,
a musku³y udowe podkasane i wyd³u¿one. Szyja jej by³a p³aska, d³uga i zgiêta w pa³¹k, g³ówka ma³a i ogromnie m¹dre, g³êbokie oczy, osadzone w nadzwyczaj szerokich koœciach czo³a.
Oczy te by³y pe³ne s¹du, pewnoœci siebie i - przysi¹g³byœ: dumy...
Cienka skóra, przez któr¹ znaæ by³o wszystkie ¿y³y, suche œciêgna i miêœnie, by³a ubarwiona
miêkk¹ aksamitn¹ sierci¹. Bia³a grzywa, obfita, bujna i wzdêta, burzy³a siê, a nie strzy¿ony
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nigdy ogon œwietnie od tu³owia odsadza³. A ruchy! Wi³a siê jak w¹¿: mo¿na ni¹ by³o zawróciæ na stole. Umia³a pl¹saæ w miejscu, wolno i lekko, iœæ do rêki jak pieszczone dziecko, ale
umia³a równie¿ wydrzeæ z r¹k cugle perskiego munsztuka, z rozwartym pyskiem, wzi¹wszy
na kie³ krygowe wêdzid³o, rwaæ jak dziki wicher przez rowy i p³oty, choæby jej rêk¹ jeŸdŸca
dar³a ¿elazem wargi.
Rafa³ pamiêta³ Basiê od pierwszej chwili jej ¿ycia.Mia³ j¹ w oczach, gdy by³a w³ochatym Ÿrebi¹tkiem i biega³a na chwiejnych nogach za matk¹; têg¹, rozros³¹, bia³¹ œwierzop¹; pamiêta³,
gdy by³a Ÿrebic¹ o krótkiej grzywie, kiedy hasa³a swobodnie na pastewniku... On pierwszy
dopad³, pierwszy siad³ na jej grzbiecie bez uzdy i siod³a. Pierwszy j¹ na uŸdzienicy otarga³
i objeŸdzi³ oklep, nocami, w sekrecie przed czeœnikiem. Nie dziesiêæ, nie dwadzieœcia razy
prasnê³a nim o ziemiê, ¿e ledwie wsta³. Nieraz go ponosi³a bezdro¿ami, w nocy, a¿ obojgu
dech zamiera³ i serce stawa³o. Ug³aska³ j¹ wreszcie. Teraz klacz go kocha³a. Potrafi³a rozpoznaæ jego kroki, gdy ju¿ z daleka nadchodzi³, r¿a³a z cicha, radoœnie, gdy siê zbli¿a³, a bi³a
nogami, kiedy siê oddala³. Panicz pieœci³ j¹, karmi³, pielêgnowa³, sam czesa³ zgrzeb³em, sam
poi³ i przeprowadza³.
W tych czasach, skoro jej odda³ przyniesione smako³yki, siada³ w jej ¿³obie, splata³ rêce na
jej szyi, opiera³ czo³o o jej ³eb i siedzia³ nieruchomy, w zamyœleniu. Klacz wyci¹ga³a ku niemu wilgotne, szeroko otwarte chrapy o czarnych jamach, a m¹dre spojrzenie jej oczu jakby
z pytaniem czu³ym i trwo¿nym na nim spoczywa³o. Czêsto przychodzi³ teraz do niej bez chleba, bez jab³ek... Siada³ tak samo i, patrz¹c w oczy Baœki przymru¿onymi oczyma, z dziwacznym uœmiechem œpiewa³ jej z cicha g³uch¹ piosenkê swej duszy, œpiewkê bez s³ów, jeszcze
nigdy i przez nikogo nie s³yszan¹, dŸwiêki z samej g³êbi serca p³yn¹ce tak bez woli i wiedzy,
jak ³zy p³yn¹ z oka...
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NOC ZIMOWA
Jednego z pierwszych zaraz dni marca Rafa³, dopuszczony ju¿ w drodze ³aski przed rodzicielskie oblicze, wszed³ wieczorem do sypialni, sk¹d w³aœnie wyniós³ siê podstaroœci otrzymawszy codzienn¹, przepisan¹ niejako dozê ³ajañ, wymys³ów i krzyku. Nowy Rafa³a obowi¹zek polega³ na czytaniu urywków starych gazet, które czeœnik po¿ycza³ z s¹siedztwa. Lektura
trwa³a zazwyczaj krótko, jakieœ najwy¿ej pó³ godziny. Czeœnik le¿a³ ju¿ w ³ó¿ku. Podstaroœci
Piotr z³o¿y³ by³ wszystkie klucze na stoliku. £ojówka topi³a siê ju¿ w blaszanym lichtarzu od
doœæ dawna i niewiele jej zosta³o. Gdy Rafa³ wszed³ po cichutku i zatrzyma³ siê przy
drzwiach, wnet stary krzykn¹³ na niego:
- Co siê tam czaisz? Znowu mo¿e knujesz jakie ³otrostwo... Bierz gazetê i czytaj mi wyraŸnie
od tego miejsca, gdzieœ wczoraj stan¹³. Na czymœmy skoñczyli?
- Na „Dekrecie pochwa³y dla ksiêdza Zdziechowicza z Piekoszowa”...
- Wiem. Dobrze. Pochlebcom zawsze dobrze, w gazetach ich bêd¹ drukowali! JedŸ dalej!
WyraŸnie i, moœæbrodzieju, tak ¿eby sens by³o widaæ.
Rafa³ wzi¹³ w rêkê podarte i zasmolone, luŸne szcz¹tki „Gazety Krakowskiej” z roku 1796
i zacz¹³ g³oœno, patetycznie czytaæ:
„List genera³a Buonapartego do Dyrektoriatu. Z g³ównej kwatery! Werona, dnia 29 Briumer”...
- Czego?
- Napisano: Briumer.
- Có¿ to to jest ten Briumer?
- Ja nie wiem.
- Ty byœ te¿ co wiedzia³, dryblasie! Warto by³o pieni¹dzem gotowym za ciebie w szko³ach
p³aciæ. No¿em pruæ pedelów toœ siê tam expedite wyuczy³, niczym rzeŸnik cielêta, ale co znaczy takie zagraniczne s³owo, to nie twoja rzecz. Œlabizuj dalej!
„Jestem tak zmêczony fatygami, obywatele Dyrektorowie...”
- Có¿ to za jedni ci obywatele dyrektorowie?
- No, ja... tego nie wiem.
- ¯eby mi siê wstaæ chcia³o, tobym ciê tak, moœæbrodzieju, hukn¹³ w ucho za to „nie wiem”,
¿ebyœ zaraz zm¹drza³!
„...i¿ nie jestem w stanie donieœæ wam o wszystkich poruszeniach wojskowych, które poprzedzi³y bitwê pod Arcole, co teraz zdecydowa³a los W³och. Dowiedziawszy siê, i¿ feldmarsza³ek Alvinzy...”
- WyraŸnie! Dnia dzisiejszego!
„Feldmarsza³ek Alvinzy zbli¿a siê do Werony...”
- I Werony pewno nie wiesz, co jest?
- Wiem. Werona jest takie miasto we W³oszech.
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- Mój¿e, m¹drala...
„...dla z³¹czenia siê z dywizjami jego armii, które s¹ w Tyrolu, poszed³em z dywizjami genera³ów Augereau...”
- Jak?
;,...Augereau i Masseny, wzd³u¿ rzeki Etsch...”
- £¿esz!
„...Etsch... Tymczasem dowiedzia³ siê nieprzyjaciel o naszych poruszeniach i wys³a³ regiment
Kroatów i kilka regimentów wêgierskich do wsi Arcole, która dla swego po³o¿enia wœród
bagnisk i moczarów jest bardzo mocna. Ta wieœ zatrzyma³a ca³y dzieñ 15 przedni¹ stra¿ armii. Genera³owie, znaj¹c wa¿noœæ czasu, nadaremnie rzucali siê na czele kolumn dla przebycia ma³ego mostu pod Arcole. Wszyscy niemal byli ranieni. Genera³owie Verdier, Bon, Verne, Lasne musieli byæ z miejsca boju sprz¹tnieni”...
- Widzieliœcie... - mrukn¹³ czeœnik.
„...Genera³ Augereau”...
- Znowu swoje!
„...uchwyci³ chor¹giew, zaniós³ j¹ a¿ na koniec mostu, zosta³ tam kilka minut, ale bez najmniejszego skutku”.
- Masz teraz! Tak, widaæ, Austriak pra³ têgo. Zlêk³y siê Francuzy, rozumiesz, gapo?
- Rozumiem - rzek³ Rafa³.
W chwili gdy to mówi³, patrz¹c ojcu w oczy z rzewn¹ serdecznoœci¹, siêgn¹³ rêk¹ po klucz
od stajni, œci¹gn¹³ go niepostrze¿enie ze stolika i schowa³ do kieszeni.
- Czytaj¿e dalej. Có¿ siê te¿ sta³o?
„...Z tym wszystkim potrzeba by³o przejœæ ten most lub kilka mil obchodziæ, co by by³o nasze dzia³anie zepsu³o. Uda³em siê sam...”
- Kto siê sam uda³? Kto siê gdzie uda³, moœæbrodzieju?
- Uda³ siê ten, co na pocz¹tku, jak¿e siê tam zwa³... Buonaparte... „Zapyta³em siê ¿o³nierzy:
czy jeszcze s¹ zwyciêzcami spod Lodi? Przytomnoœæ moja... takie sprawi³a... poruszenie...
w wojsku...” - czyta³ Rafa³ g³osem coraz cichszym, widz¹c, i¿ ojciec ju¿ tylko jednym okiem,
i to s³abo, na niego spogl¹da.
Nim doczyta³ do koñca szpalty, ju¿ czeœnik wpad³ w g³uche sapanie. Za chwilê chrapn¹³ raz i drugi.
Wtedy m³odzieniec zgasi³ œwiecê i na palcach wyszed³, cicho zamykaj¹c drzwi izby ojcowskiej.
Min¹³ kilka ciemnych ju¿ stancyjek, znalaz³ w mroku drzwi do swojej, zamkn¹³ je i upad³ na
pos³anie. Le¿a³ bez ruchu. Coœ w nim teraz ostyg³o i zaczê³o z wolna wysuwaæ siê z piersi,
wysuwaæ jak dusza. Zosta³ w nim tylko zimny rozmys³ i ta ¿elazna pewnoœæ, ¿e klucz ma
w kieszeni. Klucz ów by³ to p³aski u³omek kutego ¿elaza, maj¹cy co najmniej æwieræ ³okcia
d³ugoœci, wykrzywiony w kszta³t litery S. Obadwa jego koñce mia³y kwadratowe wyimki,
czyli zêby do chwytania nimi mutry zakrêcaj¹cej œrubê.
Cisza ogarnê³a, ju¿ dwór. Bezdenna zimowa cisza. Ostatnie szelesty zginê³y... W kuchni zgaszono ³uczywo. S³ychaæ by³o, jak drobny œnieg sennie podzwania padaj¹c w otwór drewnianej okiennicy, jak po szybie œlizga siê ka¿da jego drobina... Œwierszcz nocny skrzypia³ trwo¿nie gdzieœ w trzecim pokoju...
Wiatr ostry u wêg³ów domu zakwili³, a póŸniej z ¿a³oœliwym szmerem wa³êsa siê pod œcianami. Chwilê nacichnie i znowu z rykiem i œwistem piêœciami bije w œciany, usi³uje wyrwaæ
okiennice, tupie jak koñ po s³omianej strzesze...
54

Rafa³, wyci¹gniêty na swym sienniku, czeka³ patrz¹c w ciemnoœæ. Zdawa³o mu siê chwilami,
¿e tak ju¿ ca³¹ noc przele¿a³, ¿e œwita, to znowu nabiera³ pewnoœci, ¿e nie ma godziny od
chwili, kiedy z izby czeœnika wróci³. Kilkakroæ dŸwign¹³ siê i nas³uchiwa³. Serce targa³o siê
w nim jak wiêzieñ silny i m³ody, który w mêce piêœciami usi³uje rozwaliæ œciany swej celi.
G³owa p³onê³a, a krew bi³a w skroniach. Dusi³ siê w gor¹cu, które szerzy³ piec z rogu izby.
Przed pó³noc¹ siad³ na pos³aniu i na coœ oczekiwa³. Przysz³a wreszcie tajemnicza chwila
i dŸwignê³a go na nogi, jak rozkaz. Wci¹gn¹³ na zwyczajne, sukienne ubranie, w którym by³,
spodnie ze skóry ³osiej, wdzia³ na kubrak krótki barankowy ko¿uszek z ¿ó³tej, twardej skóry,
œci¹gn¹³ siê mocno rzemiennym pasem szerokim i grubym, wzu³ buty d³ugie, za kolana, doskonale poprzednio wysmarowane ³ojem, i wcisn¹³ na g³owê futrzan¹ czapeczkê. Gdy to
skoñczy³, wyla³ na siebie flaszkê larendogry, któr¹ by³ skrycie zabra³ siostrom. Zapach doda³
mu si³, tchn¹³ weñ zuchwalstwo, potêgê i sza³. Trzymaj¹c w rêce klucz od stajni Rafa³ pchn¹³
okienko swego pokoju. Okiennica, umyœlnie s³abo przytwierdzona, poda³a siê w ciemnoœæ,
oknem wiatr j¹³ szarpaæ. Awanturnik skoczy³ w œnieg. Skoro przymkn¹³ po³ówki okienne,
¿eby w nocy nie stuka³y i nie zbudzi³y œpi¹cych, skoro podpar³ okiennice przygotowanym
dr¹giem, by³ ju¿ pewny swego. Wionê³a doko³a jego twarzy wichura, zatoczy³a siê jak pijana
wiedŸma, osypa³a go œniegiem dymi¹cym z dachu, ca³ego od stóp do g³owy. Wci¹gn¹³ w nozdrza ów œnieg rozpylony, ³echc¹cy jak tabaka. Radoœæ go nios³a przez zaspy. P³awi³ siê w nich
i kopa³, nim wybrn¹³ z ogrodu. Gdy wszed³ na dziedziniec, obskoczy³y go psy, olbrzymie brytany i kundle w³ochate, mokre, pospuszczane z ³añcuchów. Skaka³y mu na piersi, ³asz¹c siê,
liza³y rêce. Odpêdzi³ ca³¹ gromadê precz od siebie i, ju¿ stoj¹c przed stajni¹, bada³ pogodê.
Œmia³ siê z radoœci widz¹c, jak œnieg dmie coraz lepiej, i marzy³ o tym, jak zasypie, zaniesie,
zniszczy wszelkie œlady. Dobra, poczciwa, ukochana zamieæ...
Drzwi stajenne zawiera³y siê na sztabê ¿elazn¹, która z wewn¹trz na ukos je przypiera³a.
Koniec tej dêgi przytwierdza³o siê œrub¹, która przewiercaj¹c odrzwia wychodzi³a na zewn¹trz
i mog³a byæ zamkniêta na mutrê, wkrêcan¹ nañ owym kluczem dopiero co skradzionym. Rafa³
podwa¿y³ mutrê kluczem, odkrêci³ j¹ prêdko, pchn¹³ drzwi i wszed³ do stajni. Przez chwilê,
stoj¹c w gor¹cym koñskim oddechu, nas³uchiwa³, czy nie obudzi³ siê który z parobków. Ale
chrapali wszyscy jak zarzniêci, jedni pod ¿³obami w s¹siedztwie drzwi, inni pokotem œpi¹cy
w tak zwanej gródzy. Baœka parsknê³a kilkakroæ, gdy do niej szed³, i dotknê³a go wilgotnymi
nozdrzami.
- Basiu, Basiu... - szepn¹³ do niej na przywitanie.
Szybko jej na ³eb za³o¿y³ trêzlê, na grzbiet podk³ad i siod³o. Wywiód³ j¹ szybko ze stajni.
Klacz chrapa³a na zimnie i bi³a kopytami. Za progiem œci¹gn¹³ i mocno, z drobiazgow¹ pilnoœci¹ pozapina³ poprêgi siod³a, urówna³ puœliska i przymkn¹³ drzwi. Bez pomocy drugiego
cz³owieka, który by sztabê dŸwign¹³ i wsun¹³ œrubê w otwór, nie móg³ ich zamkn¹æ, tote¿
zostawiaj¹c je na ca³¹ noc, a¿ do chwili swego powrotu, otworem, spe³nia³ czyn straszny.
Chwilê namyœla³ siê, czy ¿elazny klucz wzi¹æ ze sob¹, czy go rzuciæ w œnieg obok drzwi i za
powrotem odszukaæ. Chwilê namyœla³ siê... I oto piorunem zlecia³ weñ napastniczy, obmierz³y, jakby w³ochaty i cuchn¹cy lêk... Podszepn¹³ mu, ¿eby go zabraæ. Wsun¹³ tedy w kieszeñ
od rajtuzów ten du¿y kawa³ ¿elaza, chwyci³ w garœæ wodze i by³ na siodle.
Baœka w podskokach przelecia³a podwórzec. Psy œciga³y j¹ za bramê, ale siê wkrótce cofnê³y.
Rafa³ wypad³ w pole. Jecha³ topolow¹ alej¹, do ob³¹kania szczêœliwy. Suche prêty starych,
wysch³ych drzew hucza³y w ciemnoœci. By³a to pieœñ szczêœliwa, krzyk ze wzdêtej piersi i ca55

³ej gardzieli. Œnieg wali³ zewsz¹d: rwa³ siê z ziemi i smaga³ z boku. Trwa³a ciemnoœæ tak
zupe³na, ¿e Rafa³ o kês nie móg³ w ni¹ wszczepiæ wzroku, nie widzia³ drzew, o które siê ociera³... Potê¿ne granie wichury na olbrzymich strunach lip i topól nadwiœlañskich zaczê³o zni¿aæ siê i przygasaæ. Z tego wniós³, ¿e ju¿ min¹³ alejê. Droga tam sz³a na ma³y wzgórek, gdzie
omijane przez ¿yj¹cych, w cieniu kilkunastu brzóz le¿a³o samotne cmentarzysko cholerycznych, dawno, dawno, przed wieloma laty tu schowanych. Rafa³ rozezna³ poœwist nagich rózg
brzozowych, odmienny, przedziwnie odmienny od wszystkiego na œwiecie. Pos³ysza³, jak tam
wiatr szlocha na ramionach zmursza³ych krzy¿ów, co siê chyl¹ miêdzy zaroœla, jak chichot
wichrowy szczeka spomiêdzy badylów dzikiego g³ogu. Wo³a³o na niego to straszne miejsce
przeraŸliwymi s³owy, które w³osy na ciemieniu podnosz¹ i lodowat¹ seremnoœæ ciskaj¹ w serce. Wzywa³y ku niemu z ziemi wzgardzone mogi³y... Uderzy³ Baœkê w bok nog¹ i min¹³ je
galopem. . Zosta³y za nim w polach, ucich³y, umilk³y...
Baœka nios³a go wskroœ wiatrów siek¹cych twarz, w poprzek miêkkich œniegów. Lecieli oboje
w dzielnej rozkoszy. Rafa³ chyli³ siê na jej grzywê, obj¹³ rêkoma przepyszn¹ szyjê i szepta³:
- Zanieœ miê...
Spostrzeg³ po chwili, ¿e wiatr mu sprzyja: d¹³ z ty³u, podnieca³ koby³ê do biegu, a zarazem
dawa³ mo¿noœæ utrzymania kierunku drogi. Rafa³ czu³ zreszt¹ doskonale, ¿e jedzie szlakiem,
i skoro tylko Baœka wkracza³a na zagony, sprowadza³ j¹ w kolej. W pewnym miejscu, w stronie Godzis³awic, krzy¿owa³y siê drogi i by³a tam na rozstaju figura z Panem Jezusem. Rafa³
czu³ to, ¿e powinien by³ zbli¿yæ siê ju¿ do niej. Naprê¿y³ oczy i wyci¹gniêt¹ rêk¹ szuka³ w powietrzu s³upa. Basia drgnê³a i zboczy³a. Rafa³ zmusi³ j¹ do powrotu i dotkn¹³ rêk¹ s³upa oblepionego œniegiem. Wiatr tam wy³ przedziwnie. Zdawa³o siê, ¿e w istocie, jak g³osi baœñ
ludowa, diabe³ owija siê doko³a figury, okrêca siê doko³a niej jak badyl, pe³za jak bluszcz,
póki wicher œwiêtego obrazka nie zedrze ze s³upca.
Teraz jeŸdziec pewny ju¿ by³, ¿e nie b³¹dzi. Skrêci³ na prawo i z godzinê równym k³usem
jecha³ a¿ do op³otków, które by³y zadête i pe³ne œniegu jak s¹sieki zbo¿a. Wyprowadzi³ Baœkê na pole i przez czas pewien brn¹³ noga za nog¹. By³ ju¿ zdyszany. Czu³, ¿e i klacz zagrza³a siê têgo, ¿e w niej krew kipi. Wkrótce, jak siê tego spodziewa³, napotka³ stóg siana. Zeskoczy³ na ziemiê, wydar³ spor¹ porcyjkê, zwi¹za³ j¹ mocno i przytroczy³ do siod³a. Wywiód³
koby³ê za bróg, w ciszê, gdzie wiatr ledwie milczkiem k¹sa³, przystawi³ j¹ bokiem do œciany,
sam siê skuli³, plecami opar³ i da³ w objêcia pochwyciæ marzeniom.
Czyha³y na tê chwilê, goni¹c stadem nieprzeliczonym. Skoro tylko wytchn¹³, stanê³y przed
nim jawniejsze i oczywistsze ni¿ wszystko, czego dotyka³ rêkoma i móg³ dosiêgn¹æ oczyma.
Widma cudowne! Nieskoñczon¹ radoœæ odczuwa³ na myœl, ¿e ju¿ zbli¿y³ siê do miejsca swojego szczêœcia. Poch³ania³ je oczyma, jakby ciemnoœæ dookolna nie istnia³a, i rzeczywiœcie
widzia³ to, co by³o tylko utworem imaginacji. Widzia³ oœwietlone pokoje, meble, sprzêty,
osoby, ich ruch, s³ysza³ rozmowy... Widzia³ j¹, a raczej ogarnia³ wzrokiem wcielon¹ piêknoœæ,
marzenie ziszczone, duszê swej duszy, kwiat cudnobarwny ¿ywota. Jaœnia³a przed nim w mroku nocy wszystka œwietlista, przeistoczona w ob³ok z³otobia³y i w uœmiech. Rozkosz widzenia jej tak cielesnymi prawie oczyma nie mia³a granic, ³aska mi³oœci przechodzi³a tu szczyt
swój najwy¿szy. S³ucha³ melodii, któr¹ budzi³o jej przyjœcie, i unasza³ siê sam ponad sob¹
jak duch.
Klacz zdawa³a siê wiedzieæ, co siê to dzieje. Sta³a cicho, ¿uj¹c wêdzid³o i z lekka lotn¹ zaspê
rozgarniaj¹c kopytem. W pewne j chwili Rafa³ ockn¹³ siê ze swych snów, wspi¹³ na siod³o i z
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ciszy wyjecha³ w wicher. Teraz ju¿ sama Baœka nios³a go przez bezdro¿a. Przystanê³a czasem
i wyci¹gn¹wszy szyjê bra³a chrapami powietrze. Wówczas jego rêka g³adzi³a pieszczotliwie
piêkn¹ grzywê. Z ust mu siê wymyka³y dŸwiêki pochwalne. Jak¿e wielbi³ sw¹ Baœkê! Sta³a
siê oto dla niego wszystkim: nie tylko powiernic¹ szczêœcia, lecz i dobroczynn¹ potêg¹, która
niesie w jego strony...
By³ teraz na granicy rozdo³u Koprzywianki, w pobli¿u wielkich lasów Góreckich. Gdy tam
sta³ chwilê, pierwszy raz ogarnê³o go niemi³e uczucie. Do domu by³o ju¿ daleko, a i do celu
podró¿y nieblisko. Cmokn¹³ na klaczkê. Omija³ dwory i wsie albo je przebiega³ cwa³em, skraca³ sobie drogê ile siê da³o, wreszcie zbli¿y³ siê da Ders³awic. Szum drzew i szczekanie psów
zwiastowa³y, ¿e ju¿ blisko, ale g³ównie zwiastowa³o œwiate³ko b³yszcz¹ce miêdzy drzewami
w dole. Rafa³ jecha³ polem noga za nog¹ a¿ do miejsca z dawna przewidzianego.
Oczy przywyk³e do ciemnoœci wyró¿ni³y czarn¹ masê budynku. Wtedy zeskoczy³ na ziemiê
i sprowadzi³ klaczkê z wynios³oœci na drogê ni¿ej po³o¿on¹. Basia sz³a chêtnie, z cicha chrapi¹c i ostro¿nie badaj¹c powietrze nozdrzami. Stanêli obok murowanej budowli. By³a to kuŸnia stoj¹ca z dala od folwarku, w alei.
Teraz, w nocy, by³a zupe³nie pusta. Przede drzwiami jej istnia³ pewien rodzaj portyku na dwu
otr¹conych u do³u filarach z ceg³y, gdzie w czasie deszczu stawiano konie do kucia. By³ tam
nawet w k¹cie wygryziony ma³y ¿³obek i drabinka. Rafa³ umieœci³ przy nim Baœkê, wytar³ j¹
silnie zwitkiem siana, a ca³¹ wi¹zkê rzuci³ w ¿³ób, do którego uzdê przywi¹za³ na g³ucho.
Basia zaczê³a skwapliwie ¿uæ siano...
Mia³ ju¿ iœæ od niej... Otrz¹sn¹³ siê, przeci¹gn¹³... Chwilê duma³ i nas³uchiwa³. Wreszcie odszed³. Du¿ymi krokami przeby³ w poprzek szerokie pasmo goœciñca, które siê zni¿a³o miêdzy
rzêdami lip, i szed³ obok p³otu otaczaj¹cego bardzo rozleg³y sad. Znalaz³ wreszcie miejsce dogodne i wkroczy³ na obszar dworski. Sta³ w ulicy ogrodowej, która prowadzi³a do dworu. Niskie drzewa owocowe by³y okryte czapami œniegu dopiero co spad³ego. Musia³ zni¿yæ siê, ¿eby
go nie str¹caæ. Œnieg wi³ siê tutaj miêdzy ga³êziami w tysi¹cznych kierunkach.
By³o tak ciemno i panowa³ taki chaos ruchu, jakby miliardy istot wirowa³y w tym miejscu.
Rafa³ posuwa³ siê na oœlep. Zdawa³o mu siê, ¿e nie trafi do dworu. Raz s¹dzi³, ¿e ten dom
jest dalej, to znowu, ¿e go ju¿ dawno min¹³. Tymczasem wyci¹gniêt¹ rêk¹ z nag³a dotkn¹³ siê
œciany. Dreszcz rozkoszy przenikn¹³ ca³e jego cia³o. St¹pa³ obok kilka kroków, z rozpacz¹
marz¹c, ¿e to ju¿ wszystko, ¿e ju¿ trzeba wracaæ.
Có¿ jeszcze wiêcej byæ mog³o? Nic. Chyba nieszczêœcie... Ale za uderzeniem powtórnym
myœli, ¿e dotyka rêk¹ wêg³ów domu, gdzie ona jest na pewno, ¿e mo¿e za t¹ œcian¹ ona oddycha, we œnie pogr¹¿ona, ¿e to on, we w³asnej postaci, nie we œnie ani w marzeniu idzie
obok drzew, które ona jutro ujrzy oczyma, kipia³o w nim ob³¹kanie. Wci¹ga³ w siebie nozdrzami przedziwn¹ atmosferê, która jak podniecaj¹cy zapach zdawa³a siê ten dom otaczaæ.
Czu³ bezsilnoœæ rozs¹dku, niedolê woli... Nic wiêcej nie pragn¹³ oprócz tego, ¿eby jeszcze
przez chwilê oddychaæ powietrzem tego ogrodu. Sta³ w g¹szczu krzewów bzu, które zacienia³y okna, teraz na g³ucho przykryte okiennicami. Tu¿ obok by³a naturalna altanka, utworzona przez kêpy leszczyn, g³ogu i dzikiego chmielu. Pod cieniem bzowego krzewu, który
w grube drzewo siê rozrós³, by³a darniowa ³awka, tej nocy zadêta do znaku. Naoko³o sypa³y
siê puchy œniegowe z cichym szelestem, ale na to miejsce prawie nie pada³y, gdy¿ utworzy³
siê tam na ga³êziach jakby dach z okiœci. Westchn¹³ z g³êbi serca. Zatrzyma³ siê tam i twarz
ukry³ w d³oniach. Serce rozdziera³o siê w nim od myœli, ¿e ju¿ iœæ trzeba. DŸwign¹³ g³owê,
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zrobi³ jeszcze dwa kroki naprzód... I oto znalaz³szy siê za wêg³em domu ujrza³ œwiate³ko
w œcianie prostopad³ej do tej, przy której sta³.
Bia³y promieñ wydziera³ siê z serca okiennicy i nik³ym krêgiem swoim ciemnoœæ rozprasza³.
P³atki œniegowe wi³y siê w nim i po³yskiwa³y miliardem brylantowych œwiate³ek.
Do³em tej œciany ci¹gn¹³ siê darniowy odkos, jakby d³uga ³awka. Rafa³ wszed³ na ni¹ i, cicho
brodz¹c w puchu œniegowym, dotar³ do otworu wyciêtego w drewnianej okiennicy. Spojrza³
weñ i zdrêtwia³. Tu¿, o dwa kroki przed nim siedzia³a Helena. Na ukos od okna, przy ma³ym
biureczku, wygodnie le¿¹c w fotelu, czyta³a ksi¹¿kê: Woskowa œwieca dr¿¹cym lœnieniem
oblewa³a jej rozpuszczone w³osy, jej przecudowne czo³o, œliczn¹ twarz, odkryt¹ szyjê i piersi. Mia³a wrzucon¹ na ramiona futrzan¹ szubkê, któr¹ okry³a siê by³a, widaæ, przed chwil¹
zabieraj¹c siê do snu. Powieki spuszczone rzuca³y d³ugi cieñ rzês na bia³e, zadumane policzki. Oczy Rafa³a przywar³y do jej ust rozchylonych, do jej czo³a, na którym osiad³a melancholia, p³yn¹ca z kart ksi¹¿ki. Zdawa³o mu siê, ¿e umrze pod tym oknem, ¿e w nim, silnym i m³odym, coœ kona i wydaje ostatnie tchnienie. Nienasycone oczy zasz³y ³zami. I oto jak mordercza kula przeszy³o mózg postanowienie. Wsun¹³ palec w otwór okiennicy i trzykroæ cicho
stukn¹³ w szybê. Z wyci¹gniêtymi rêkoma rzuci³a siê w ty³ i chwilê sta³a przera¿ona, bez
¿ycia, patrz¹c w okno. Wówczas znowu trzy razy zastuka³. By³ teraz spokojny. Czu³ zimno
w piersiach. Szczêœcie, jak z³otopióry ptak zabity w powietrzu, spad³o i martwe le¿a³o w jego duszy. Smutnymi oczyma patrza³ w g³¹b pokoju...
Œwiat³o zgas³o.
Poszed³ z wolna od tego okna. Przymkn¹³ oczy i wsysa³ dusz¹ pierwsz¹ rozkosz wspomnienia jasnego pokoju, œwiat³a, które go oœlepi³o, szczêœcia, które przysz³o nie wo³ane, jak sen,
i niewys³owionej, czystej rozkoszy, jak¹ tylko uczuæ mo¿na. W oczach jego sta³o tak wyraŸne widziad³o wnêtrza tego zacisza, cudnego blasku, na który zewsz¹d nastêpowa³a otch³añ
mroku, ¿e znowu je dotykalnie widzia³ i po wtóre zamiera³, zastyga³, jak od pierwszego wra¿enia. Z³udzony do ¿ywego, wlepia³ w nie znowu oczy...
Znik³o z wolna widziad³o. Wówczas nag³e wybuchy ³ez, jak gniazda ¿mij wylêg³ych pod sercem, zdusi³y go za gard³o. Serce nie bola³o. Przepad³o pragnienie widzenia osoby szczêœcia raz
jeszcze. Oto jakaœ wysoka, niedosiêg³a troska, coœ nadludzkiego i nadziemskiego przez chwilê
go nios³o w dali od tego miejsca. By³ gdzie indziej, z ni¹ razem, w przedziwnym zaœnieniu, na
œwiêtym, przedwiecznym ³onie. Budzi³ siê i dziwi³ s³ysz¹c, jak szemrze œnieg osiadaj¹c na zaspach, jak wiatr wydyma z dachu d³ugie jego ¿agle, jak szeleszcz¹ suche rózgi drzew.
Mówi³ sobie po stokroæ, ¿e trzeba iœæ. Ju¿ odejœæ, jak z³odziej nocny...
Nagle w milczeniu rozleg³ siê powolny zgrzyt otwieranych drzwi. Stoj¹c na wichrze Rafa³
us³ysza³ go, uczu³ w piersiach jak ostrze ¿elaza utopionego rêk¹. By³ pewien, ¿e jest zgubiony: zbudzi³a s³u¿bê... Ale i w nim ocknê³o siê Iwie serce. Wyprostowany, pewnymi kroki szed³
naprzód pragn¹c jednym ciosem zwaliæ na ziemiê ka¿dego, kto zechce zak³ócaæ jego marzenia. Zaœwieci im w œlepie pañskim œmiechem! Czegó¿, kogo móg³by siê ul¹c po tym, co ju¿
widzia³? Co z³ego mog³oby go spotkaæ«? Zbli¿y³ siê do kamiennych stopni ganku i wyci¹gniêtymi rêkoma dotkn¹³ jednego z filarów, na którym spoczywa³a wystawa dachu. Czu³, ¿e
we drzwiach stoi cz³owiek. Wpar³ oczy w to miejsce i milcz¹cy czeka³. Wtedy us³ysza³ szept,
g³os cichszy od szemrania wiatru. Po stopniach zas³anych œniegiem Helena zesz³a wolno jak
cieñ. Zst¹pi³a ku niemu jak niewidzialna dusza, jak sama mi³oœæ. Sp³ynê³a w jego ramiona.
Objêli siê rêkoma. G³owy schyli³y siê ku sobie, wspar³y. Szli nie mówi¹c.
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£aska mi³oœci nape³ni³a i razem wynios³a serca obojga. Doko³a ich z³¹czonych dusz i cia³
kipia³a zamieæ coraz potê¿niejsza.
Œnieg zasypywa³ ich od stóp do g³ów. Obok darniowej ³aweczki, pod roz³o¿ystym bzem,
w tym miejscu, gdzie serce jego najboleœniejsza mi³oœæ œcisnê³a i gdzie ¿al p³yn¹³ z najg³êbszej rany, stanêli. G³owy dŸwignê³y siê, unios³y ku sobie, a usta spoi³y poca³unkiem wiecznoœci.
W pewnej chwili wargi jej cofnê³y siê. Nas³uchiwa³a przez chwilê, a póŸniej szepnê³a cicho,
zemdla³ymi s³owami:
- Jakim sposobem waæpan siê tu znalaz³eœ?
- Przyjecha³em.
- Na koniu?
- Tak.
- Wiêc jakeœ wtedy powiedzia³, w tañcu?
- Tak.
- Gdzie¿ on jest? koñ?
- W kuŸni stoi przy ¿³obie.
- Sam?
- Sam. ChodŸmy do niego...
- Nie, bojê siê tam iœæ. Bardzo siê bojê.
Rafa³ schyli³ g³owê. Wargi jego znalaz³y znowu lica, usta, oczy. Rozsun¹³ haftki ko¿uszka
i przywar³ ustami do piersi odkrytych. Usunê³a natrêtn¹ g³owê miêkkimi rêkoma, a gdy spragnione jego wargi dotknê³y policzków, szepnê³a:
- Mokre w¹sy...
W istocie mech pod nosem natrêta wci¹¿ siê okrywa³ twardym szronem.
- To mo¿e na przysz³y raz przyjechaæ ju¿ bez nich?
- Bez czego?
- A bez w¹sów...
- Nie trzeba.
- Co nie trzeba?
- Nie trzeba... i tyle!
- A kiedy niemi³e...
- Mokre... powiedzia³am...
Œmiech obojgu nie dawa³ mówiæ. Rafa³ jak móg³ osusza³ swe „w¹sy”. Pomaga³a mu odchylaj¹c jedwabnego szala, którym g³owa jej by³a nakryta. Zanurzy³ usta we w³osy, na wêze³
zwi¹zane jednym ruchem, utopi³ je w wonnych, suchych kêdziorach. A kiedy znowu zni¿a³
siê do ramion, nie dozna³ ju¿ oporu.
Uszy jego s³ysza³y, jak rwie siê i kipi to wzburzone serce. Rêce pieœci³y nie dziewicze, p³on¹ce cia³o, lecz jakby ¿ywe szczêœcie, ucieleœniony zachwyt. Traci³ rozum, ods³aniaj¹c ustami przecudowne, niewinne ³ono, pe³ne radoœci i upojenia. Wydziera³ jeden jeszcze poca³unek, tylko ten jeden, z ochot¹ marz¹c, ¿eby go za to spotka³a œmieræ. I oto drogie rêce otoczy³y jego szyjê, ukochane, ¿arliwe usta wpi³y siê w jego usta z cichym, bolesnym szeptem...
Ca³a postaæ zgiê³a siê, z³ama³a i przytuli³a do piersi. Przygarn¹³ j¹ ze czci¹, przyj¹³ do siebie
ufn¹, cich¹, pos³uszn¹. Wtedy dozna³ na chwilê szczêœcia jakby cudzego, rozkoszy niedoœcig³ej, zgo³a czystej, zaziemskiej, nieprzemierzonej jak niebo. Pragn¹³ zwierzyæ jej, co czu³,
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nazwaæ s³owem czarê rozkoszy zbli¿on¹ do ust, zawrzeæ w nazwie ów niespodziany g³os rodz¹cy siê w sercu, który go przenika³ a¿ do szpiku koœci. Duch jego pracowa³ wtedy, jakby
œwiat ramieniem spychaæ mu przysz³o z posady. Tê samotn¹ i potajemn¹ chwilê rozkoszy
z nag³a roztr¹ci³o coœ jak uderzenie... By³ to g³os piszcza³ki wartownika nocnego.
Helena drgnê³a, raz jeszcze na mgnienie oka przywar³a do niego w poca³unku cia³ i uœciœnieniu dusz... Znik³a w ciemnoœci. Szelest jej kroków zag³uszy³y poœwisty wichru. Rafa³ s³ysza³
przez chwilê, jak rozmawia³a na ganku ze stró¿em nocnym i wabi³a do siebie psy. Nie wszystkie jednak do niej przysz³y. Kilka z nich ze szczekaniem skoczy³o ku Rafa³owi, który umyka³
co si³y w nogach. Ledwie, ledwie zd¹¿y³ przypaœæ do konia, odwi¹zaæ supe³ cuglów i stan¹æ
w strzemionach, gdy go opad³y. Baœka rzuci³a siê naprzód jak strza³a. Sadz¹c jelenimi susy
wypad³a w pole i usz³a psom. D³ugo nios³a go w podrzutnym skoku wskroœ wichru i œniegów
po niewiadomej przestrzeni. Nie œci¹ga³ wodzów, nie móg³ kierowaæ jej chodami.
Doko³a wrza³a rozpêtana burza. Ca³e pole, skroœ którego lecia³, zrywa³o siê jak oszala³e jezioro. Falami huœta³y siê sypkie tumany i na kszta³t bryzgów strzelistych pian wylatywa³y do
góry, ponad konia. Kiedy niekiedy zrywa³ siê jakoby schylony filar, sta³ chwilê w powietrzu
i rozlatywa³ raptownie jak kupa piasku. Wicher d¹³ zaciekle. Wypada³ z gwizdem, jak gdyby
z jakichœ szczelin w ziemi. By³a ciemnoœæ nieprzejrzana, straszliwa, pe³na tylko k³êbów bia³awych, wzmagaj¹cych siê wœród poœwistu. Co kilka chwil rozlega³ siê têpy wrzask zawiei,
ryk zd³awiony jakoby przez pêtlicê z rzemienia. Wybucha³y niewiadome si³y, chwyta³y siê
w ciemnoœci za bary œmig³e, gibkie, lec¹ce cia³a. Œni³o siê, ¿e grzmoc¹ wzajem pierœ w pierœ
straszne piêœcie, ¿e zduszone gard³a charcz¹ i wyrzyguj¹ krew, ¿e w ciemnych jaskiniach nocy
coœ zdycha i daremnie prosi o ³askê.
Wierzchówka, puszczona wolno, sz³a w zawód z wichrami. Osnowa jej grzywy trzepa³a kiedy niekiedy schylon¹ ,nisko twarz Rafa³a. Teraz dopiero czu³ upojenie. Surowymi kl¹twami
podnieca³ Ÿrebicê i burzê, ¿eby obiedwie wytê¿a³y si³y. Leæcie, stwory! Co duchu, co mocy!
Polotny skok Baœki zmieni³ siê w cudny bieg. Dziko parska³a. Zda³o siê, ¿e chce wyrzuciæ
konchy nosowe, ¿e rozwarte jej chrapy zion¹ krwi¹ i p³omieniem.
Nie czuæ ju¿ by³o podrzutów, gdy sprê¿yste nogi odbija³y siê od zmarz³ej ziemi: p³awi³a siê
w tumanach œniegowych jak w rozbuja³ej wodzie.
Rafa³, schylony nad jej szyj¹, nie móg³ siê jeszcze otrz¹sn¹æ ze snu. Mia³ wci¹¿ w objêciach
gibkie cia³o cudnej dziewczyny, ruchliwe jak powieka. Przywiera³ ustami do stromych piersi
i w oczarowaniu mi³osnym szepta³ jeszcze ciche wyrazy. Sumienie w nim zgas³o. Ca³y siê
zmieni³ w noc i burzê.
Rozkosz mi³oœci rzuci³a na szalê czu³oœci niedawnej miecz swój ¿elazny. Rozleg³ siê w duszy jej zwierzêcy ryk, skierowany do wysokich poszeptów i tajemniczych trwóg: Vae victis!
Podmuchy myœli, jakie nigdy jeszcze nie posta³y w jego g³owie, lecia³y teraz na wyœcigi
z wiatrami.
Koby³a przez czas pewien bieg³a po niewiadomej p³aszczyŸnie. Rafa³ nie wiód³ jej wcale.
Znienacka poœliznê³y siê kilkakroæ jej tylne kopyta. Jecha³a na zadzie, zrywaj¹c siê na nogi...
Poderwa³ j¹ uzd¹, wstrzyma³ i puœci³ wolnym k³usem. By³ w jakimœ nieznanym miejscu, na
b³oniach zaros³ych iwin¹ i chrustami, które przeraŸliwie w wichrach gwizda³y. Œwierzopka
brnê³a przez dawne œniegi, do piersi jej siêgaj¹ce. Nogi jej œlizga³y siê na lodach jakowychœ
rozleg³ych. Rafa³ pomyœla³, ¿e jedzie bez celu, i teraz dopiero przypomnia³ sobie, ¿e ulegaj¹c
klaczy mknie wci¹¿ za wiatrem, wiêc siê od domu oddala. Rozejrza³ siê na wsze strony bada60

j¹c, czy jeszcze nie œwita. Ale mrok by³ naoko³o niezg³êbiony. Skrêci³ tedy bachmankê pod
wiatr i pojecha³ przed siê miernym k³usem. Baœka mknê³a chêtnie, buja³a w polach. Stroi³a
skoki, chrapa³a czasami, cofa³a siê czuj¹c przed sob¹ urwiste w¹wozy, nieraz zapada³a w rowy i wyrwy, przedziera³a siê zaroœlami tarek i g³ogu, które w nocy hucza³y jak lasy.
Rafa³, zatopiony w marzeniach, z lekka j¹ tylko zwraca³ do wiatru. Wspominanie by³o dla
niego dzie³em sto tysiêcy razy wa¿niejszym ni¿ sprawa powrotu. Widzia³ Helenkê, ale dawniejsz¹, z kuligu i koœcio³a. Dzisiejsz¹ musia³ sobie utworzyæ w myœli. T¹ w³aœnie spraw¹ by³
zajêty... Jakie¿ by³y jej oczy, jakie usta. w tej minucie? Rozgarnia³ ciemnoœæ i na samym jej
dnie znajdowa³ tajemnicê... Z daleka przylatywa³y wspomnienia. Wchodzi³a do serca jej weso³oœæ tak szczera jak blask s³oneczny, minki w czasie tañców na kuligu, udaj¹ce obojêtnoœæ
lub zamarsowanie i obrazê, a koñcz¹ce siê wybuchem œmiechu. Ciemnoszafirowe, niezrównane oczy, g³êbokie i dumne, marz¹ce i pe³ne p³omieni, ukazywa³y siê w nocnej ciemnoœci:
Przenikliwym, szybkim ruchem uderza³y go drgnienia brwi prosto zakreœlonych...
W pewnej chwili us³ysza³ szczególny huk. Zrazu s¹dzi³, ¿e jest na brzegu Wis³y, ale wnet
zorientowa³ siê, ¿e Wis³a stoi okuta przez lody. Baœka sz³a krokiem wolnym, ostro¿nym, nas³uchuj¹c i chrapi¹c niespokojnie. Wkrótce Rafa³ rozró¿ni³ w tym huku trzask i skrzypienie
drzew. Podje¿d¿a³ tedy do wielkiego lasu, a z takiej strony, ¿e wcale nie móg³ os¹dziæ, gdzie
jest. By³o tu zacisznie. Las go zas³ania³ od wichru, by³ wiêc miêdzy nim a domem. Takiej
szeroko rozwartej kniei nie by³o w ca³ej okolicy...
Niewiadome zastêpy drzew wo³a³y w ciemnoœciach. Wylatywa³ stamt¹d to przeraŸliwy g³os
spadaj¹cych ska³, to huk wód, które lec¹ w bezdenn¹ pró¿niê z wysokoœci ob³oków. S³ychaæ
by³o stêkanie ca³ych porêb, trzask bukowych konarów i œwist siek¹cy rózg brzozy, zgiêtych do
samej ziemi... Nade wszystkim wszak¿e panowa³ martwy pomruk. Rozdyma³ siê albo zacicha³,
ale trwa³ ci¹gle. Przez chwilê Rafa³ sta³ przed t¹ œcian¹ niewidzialnego boru i niechêtnie rozmyœla³, co ma czyniæ, w któr¹ stronê jechaæ. Co prêdzej chcia³ to przedsiêwzi¹æ i wracaæ do
swych widzeñ mi³osnych. By³o mu wszystko jedno. Byleby siê tylko œwit nie pokazywa³...
Wtem Baœka skoczy³a w bok, jak ciosem ra¿ona. Rafa³ cudem tylko nie zlecia³ z siod³a. W oczach
mu coœ zamigota³o, tam, w tych leœnych g³êbiach. Przez sekundê œni³, ¿e to migoce œwiate³ko
w ders³awickim dworze, i radoœæ go owia³a. Ale prêdzej od ruchu Ÿrenicy zmieni³ siê ów sen w postrach gwa³towny, który go przebi³ na wylot jak gdyby lanca. Koby³a z rycz¹cym chrapaniem stanê³a pod nim dêba, piorunem zwinê³a siê na tylnych nogach, wyszarpnê³a mu z r¹k cugle i skokiem z miejsca posz³a w przestwór, precz od lasu, za wiatrem, co pary w piersiach. Sta³o siê to
tak nagle, ¿e Rafa³ uczu³ tylko uderzenie krwi do g³owy. Schyli³ siê, rêce wspar³ na ³êku, nogi
wyci¹gn¹³, z³o¿y³ po boku klaczy... Na pustych polach, wœród tañcz¹cych œniegów Baœka kopnê³a
siê w przecwa³ coraz bardziej chy¿y. JeŸdziec mia³ teraz pe³ne usta œniegu. Mokre szmaty zamieci
chlasta³y mu twarz, d³uga koñska grzywa siek³a policzki. Wicher go do koœci przej¹³. W tym biegu nad biegi s³ysza³ ci¹gle poza sob¹ cmokaj¹ce k³añcanie, jak gdyby zg³odnia³ych psów.
- Wilki za mn¹... - wyszepta³.
W³osy mu siê je¿y³y na g³owie i lodowate mrowie sz³o po grzbiecie. Wtedy cichym a ostrym
g³osem, przychylaj¹c g³owê do szyi koby³y, przez œciœniête zêby mówi³ jej nad uchem:
- Basia, ratuj, Basia!...
Klacz jakby rozumia³a, co mówi. Nie by³ to ju¿ galop, nie cwa³. Lecia³a nad ziemi¹ we fruwaj¹cych pianach œniegu z chy¿ymi wilkami w przegony. Nozdrzami jej strzela³ ostry œwist.
Wyci¹gniêta szyja okry³a siê gor¹c¹ pian¹. By³a jak godz¹cy pocisk...
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W jakiejœ chwili Rafa³ zgarn¹³ œnieg z oczu. DŸwign¹³ g³owê, wykrêci³ siê na siodle i spojrza³
w ty³. Ujrza³ cztery b³yski migoc¹ce gdzieœ w g³êbi. Gdy tak wzrok natê¿a³, ¿e widzia³ prawie
cielska œcigaj¹cych go wilków, wiatr zdar³ mu z g³owy czapkê. Rafa³ schyli³ g³owê i uczu³ wnet,
¿e ma p³omieñ we w³osach, p³omieñ pe³gaj¹cy na szyi, na krzy¿u. Lecia³ maj¹c grzywê ognia
na sobie. Bi³ teraz obcasami koby³ê w zapad³e boki, smaga³ j¹ koñcami lejców. Rozpacz okr¹¿a³a jego czaszkê, z wolna j¹ oplata³a jak d³ugie, zimne skrêty ¿mii. Wnet z piersi jego wylatywa³ krzyk martwiej¹cy na ustach, wnet dziwaczny, g³upkowaty œmiech. Klacz przesadza³a krzaki, p³oty... Drzewa lecia³y obok, stronami, ze œwistem, krzaki miota³y w lec¹cego œmiech urwany jak oklask, chichot diabelski. Tu i ówdzie wierzchówka skrêca³a nagle pod wiatr i z rozwartymi nozdrzami kopa³a siê w dzikich rzutach przez zaklês³e parowy, a zbieraj¹c nogi do kupy
wypada³a z nich lwimi susami. Czasem stêka³a jak cz³owiek, czasem coœ jak czu³y wyraz ze
szlochaj¹cym krzykiem zionê³o z jej pyska. By³y chwile, ¿e cmokanie nacicha³o. Na go³ych
polach Baœka ubiega³a wilki o staje albo i dwa, ale wœród parowów poœcig j¹ dogania³. Gdy do
jej uszu dolecia³ os³uch wilczego cmokania, gna³a znowu ze zdwojon¹ si³¹, œmiga³a jak ptak,
skrzyd³a orle maj¹cy u ka¿dej pêciny, brzuchem rozgarnia³a œnieg na ziemi. Rafa³ utraci³ rozumienie czasu. Chwilami zdawa³o mu siê, ¿e leci ju¿ przez ca³¹ noc. W g³owie jego utworzy³ siê
oziêb³y i pusty ból, który co chwila wybucha³ p³atami ognia. Niekiedy ciemnoœæ rozdziela³a siê
przed rzuconym spojrzeniem i ukazywa³o siê w jednym b³ysku widziad³o chat, rodzinnego
domu, dnia... Za chwilê by³a to ju¿ tylko straszliwa, ciemna otch³añ. Nie wiedzia³ ju¿ wcale,
czy jest œcigany, czy nie. Lecia³ w powietrzu...
W jednej chwili, nie wiedzieæ kiedy, us³ysza³ trzask. Têczowe ognie nape³ni³y mu g³owê
i oczy. Magn¹³ koz³a przez ³eb koby³y, która runê³a na ziemiê, i zlecia³ w g³êbok¹ zaspê. Przez
chwilê le¿a³ na wznak, po szyjê zanurzony w miêkkim œniegu, bezw³adny i prawie rad z tego, co siê sta³o. Wtem buchaj¹cy par¹, w³ochaty potwór z przeraŸliwym sapaniem, jak koñ,
zwali³ siê na niego. Rafa³ uczu³ wszczepione w siebie pazury i k³y. Straszliwa, d³uga paszcza
w¿ar³a siê w ko¿uch na jego piersiach, przejê³a k³añcami grub¹ sukienn¹ kurtê i, miotaj¹c
³bem olbrzymim, targa³a w prawo i w lewo. K³y wora³y siê w cia³o. Jakoby obuchem siekiery
druzgota³y mu piersi, ramiona, rêce - ciosy tego czarnego ³ba. Czynem rozpaczy Rafa³ chwyci³ nagimi d³oñmi ów czerep za nastroszone grube kud³y oko³o stoj¹cych uszu. Zdusi³ ¿elazne, ogniem zion¹ce gard³o. Klêcz¹c w œniegu, zacz¹³ teraz borykaæ siê, wodziæ na œmieræ
i ¿ycie ze zwierzem. By³ to pod nim, w objêciu jego stalowych ³ap, .w jego pysku, to le¿a³ na
nim. Wkrótce jednak wyda³ wrzask przeraŸliwy, gdy rêce znalaz³y siê w rozwartej paszczy.
Lœni¹ce widzenie przeraŸliwych oczu wilka ozionê³o go mrozem œmierci. Wtedy obie rêce
wydar³ z paszczy i zada³ w owe œlepia cios zwiniêt¹ piêœci¹. Ale prawa d³oñ trafi³a w rozwart¹
paszczêkê i wbi³a siê a¿ po gardziel. Piorunowym ruchem Rafa³ rozwar³ piêœæ i wszystkimi
palcami, silniej ni¿ sêp szponami, wpi³ siê w to ogniste gard³o u podstawy jêzora. Dar³ go na
zewn¹trz. Wilk rozwar³ pysk, wygi¹³ siê jak naci¹gniêty ³uk. Wszystkie cztery nogi wszczepi³ w piersi Rafa³a. Pazury zdar³y w szmaty, w strzêpy ko¿uch i ora³y ¿ywe cia³o od gardzieli
do brzucha. Tylko gruby pas rzemienny kiszki od nich os³oni³. £eb targa³ siê w oszala³ych
rêku Rafa³a ze œmierteln¹ potêg¹. Œlepia ko³owa³y. Z nag³a straceniec us³ysza³ w g³owie swej
myœl pe³gaj¹c¹ jasnym œwiat³em, dŸwiêk krótki jak ostatnie uderzenie dzwonu: klucz. Cichym, z³odziejskim ruchem lewej rêki, z cudownym przeb³yskiem nadziei mordu w duszy,
która jak p³omyk ciep³y stanê³a w jego mózgu, skrad³ siê pomiêdzy rozwœcieczonymi ruchami nóg wilczych do kieszeni rajtuzów i w mgnieniu oka wywlók³ z nich ¿elazo. Uj¹³ je po62

œrodku d³ugoœci. Z góry, co si³y w zamachu, potê¿nym ciosem, chichocz¹c wbi³ je w lewe
œlepie. Ujrza³, ¿e zgas³o. Wtedy podwójnym ciosem w drugie, a¿ siê po d³oñ zatopi³a krzywa
sztaba. Gdy zgas³y przed nim straszne kagañce, zacz¹³ biæ w czerep, miêdzy uszy, w kufê.
Ostre koñce klucza wiêz³y miêdzy koœæmi nosa i w czaszce. Mia¿d¿y³ je teraz póty, a¿ siê
klucz na po³y we ³bie wilczym nurza³. Czu³, ¿e zmasakrowa³ koœci i ¿e rozwala mózg. Wtedy
sztychem spodnim pocz¹³ biæ w brzuch. Rzygaj¹ca jucha obla³a go wrz¹c¹ strug¹ jak z cebra.
Wilk wci¹¿ jeszcze by³ na nim, wygiêty, pazury ³ap szarpa³y go, ale ju¿ s³abiej, coraz s³abiej.
£eb siepa³ siê coraz wolniej. Wreszcie wœród nieustaj¹cych uderzeñ Rafa³ bez tchu run¹³ na
cielsko wilcze. Nie wydobywa³ jeszcze z pyska prawej rêki, zgiêtej skurczem œmiertelnym.
Usta³. Bezw³adnym ju¿ ruchem Ÿga³ zwierza, coraz mniej ruchomego. S³ysza³ gdzieœ obok
siebie œmiertelne r¿enie Baœki. S³ysza³ w samej g³êbi serca i w szpiku koœci jêki jej ostatnie,
jakoby wo³anie o pomoc. S³ysza³, jak j¹ drugi zwierz rozdziera ¿yw¹, jak rozrywa jej szlachetn¹ szyjê, drze gardziel, jak ch³epce p³omienn¹ krew i mlaszcz¹cym pyskiem Ÿre dostojne
piersi. Nie mia³ odwagi wstaæ. £ka³ le¿¹c w gor¹cej topieli krwi w³asnej i uchodz¹cej juchy
wilka. Resztkami wiedzy i si³ ku³ jeszcze raz za razem. £apy zaczê³y drgaæ bezw³adnie,
wreszcie opad³y. Zbli¿y³ do zdruzgotanej mordy twarz i mówi³ w ni¹:
- Znaj pana, znaj pana!... Za Baœkê!
Wyrwa³ z paszczy rêkê jakby z cieœni ognistej. Leg³ na gor¹cym trupie i spocz¹³ na nim jak
w poœcieli.
Nierych³o, tkniêty jak¹œ b³êdn¹ myœl¹, œcisn¹³ w rêce ¿elazo i dŸwign¹³ siê z ziemi. Czu³
œmieræ nad sob¹ i niewymówiony mróz strachu. Serce ciska³o siê w nim odleg³ymi, œlepymi
i bezdŸwiêcznymi wybuchy. Chwilami ustawa³o jak zabite. Zacz¹³ iœæ wskroœ zaspy, z krzykiem chwytaj¹c w piersi powietrze. Brn¹³ potykaj¹c siê. Stawa³. Zrywa³ siê z kolan i na
chwiejnych nogach szed³, ucieka³, zmyka³ od ³kaj¹cego r¿enia koby³y. Us³ysza³ wietrzny szum
i przypad³ do drzewa. Obj¹³ pieñ rêkoma, ob³api³ go jak ch³op wszechw³adne nogi pañskie.
By³ to samotny jarz¹b przydro¿ny, do pó³ zadêty przez wiotkie œniegi. Rafa³ schowa³ klucz
do kieszeni, wdrapa³ siê na drzewo i usiad³ miêdzy dwiema rozwidlonymi ga³êziami. Teraz
dopiero poczu³ i spostrzeg³, ¿e piersi jego s¹ nagie i ¿e s¹ jedn¹ otwart¹ ran¹. Dopóki le¿a³ na
wilku, nie czu³ ni zimna, ni bólu.
Teraz zakry³ siê rêkoma, skuli³, przywar³ do drzewa. Rozum jego wydarty by³ z korzeniem.
Cierpia³ w sobie jedn¹ jedyn¹ myœl, która nad czymœ p³aka³a. Chcia³ oddaliæ usta nape³nione
rozkosz¹ poca³unków, wdziêczne, uchylone ku niemu wargi. Otacza³a mu g³owê senna ³agodnoœæ wonnego szeptania, rozkosz dŸwiêku tkliwych s³ów, które z ucha nie mog¹ odlecieæ, a z
serca nie chc¹ siê oddaliæ.
Mia³ przy ustach przecudne kêdziory, okurzone dymem zapachu. Duszy jego uchwyci³ siê
b³¹d. Objê³o go wpó³ i za szyjê dumanie o tej cudnoœci dziewiczej, któr¹ by³ poj¹³ tej nocy,
i rozkosz mocniejsza ni¿ sama œmieræ, przewy¿szaj¹ca sam¹ zatratê... Bezsilna g³owa zwis³a
i wspar³a siê o lodowat¹ korê ga³êzi. O³owiem ci¹¿¹ce powieki klei³o drzemanie, pe³ne widziade³. £o¿e tajemniczego szczêœcia, ³o¿e bezcielesnej rozkoszy ods³ania siê o krok... Wyci¹gn¹æ tylko rêkê, tylko zawo³aæ... Ate d³onie r¹k nie mog¹ ju¿ dosiêgn¹æ. D³onie spuch³e s¹
i twarde, z grubego lodu. Palce nie mog¹ siê zginaæ. Ogieñ buzuje siê w piersiach, jêzorami
oplata ¿ebra. Z piersi wyrasta jarz¹b. Gruby pieñ wrós³ w nie wszystkimi korzeniami, miêdzy
odkryte koœci i ¿y³y, w rany g³êboko porozdzierane. Pieñ rozwidla siê w górze na konary
o barwie stali, ze strony wiatru oblepione puchowym barankiem œniegu. Wysoko, w górze
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œwiszcz¹ nagie prêty. Wysoko, w niebie... Œcisk i mêczarnia opasuj¹ szyjê rzemiennym pasem. Powlok¹ go bezsi³, bez woli, z oœlep³ymi oczyma po tej straszliwej œcie¿ynie, po tajemnym chodniku, który wiedzie do umar³ych...
- O, Bo¿e! O, wszechmog¹cy Bo¿e... - szeptaj¹ wargi, zwiotcza³e i bielsze niŸli œnieg.
W zrzed³ym, w œniadym pó³mroku widaæ zaspy, zaspy... Jedne jak zbo¿e w s¹siekach, jak s³omiane strzechy cha³up z kalenicami, jak plewy rozwiane na boisku, jak mogi³ki po zapomnianych, starych cmentarzach. B³êkitne œniegi porywaj¹ siê z ziemi, a nieprzejrzane pustkowia
dymi¹ od kurniawy. Rafa³ zadygota³.
Jak¿e on widzi te pola? Jak¿e widzi tarniny krzak zadêty, którego ka¿da ig³a skowyczy, ka¿dy prêt kurczy siê i wyje? Nierych³o, nierych³o poj¹³...
To dnieje.
Podniós³ g³owê p³on¹c¹ w ogniach niebieskich, zielonych, fioletowych, szkar³atnych i j¹³ patrzeæ doko³a. Pola! Pola bez koñca! Nag³e ³kanie wyrwa³o siê z jego ust. Buchnê³o jak ¿ywa
krew z przerwanej ¿y³y. Ujrza³ Baœkê. Le¿a³a na boku, rozci¹gniêta, ze ³bem odwalonym bezw³adnie. Wilk rozszarpa³ jej brzuch, wlaz³ weñ ze ³bem i przednimi ³apami. Czarny jego kad³ub, unurzany we krwi; wysuwa³ siê z niej co chwila, wlek¹c na zewn¹trz œniade i p¹sowe jelita. W ob³êdzie zaciek³ej zemsty Rafa³ skoczy³ na ziemiê i wielkimi krokami poszed³ w tamt¹
stronê. Bielmo zalepi³o mu oczy, usta ciska³y przeklête wyrazy. Œciœniête krwawe piêœcie bi³y
w wiatr. Ju¿ za chwilê pocz¹³ uciekaæ w przeciwnym kierunku. Wlók³ siê po zagonach, pada³
na twarz w lotne zaspy, dŸwiga³ siê i znowu wstawa³. Za ka¿dym krokiem otwiera³y siê rany
jego piersi i skrzep³a, zastyg³a krew znowu broczy³a. Œwita³o. Ods³ania³y siê pola coraz dalej
i dalej. Modra poœwiata przenika³a œnie¿n¹ zawiejê. Rafa³ ¿egna³ siê z tym œwiat³em ostatnim
dreszczem serca. Cia³o jego ze dr¿eniem wali³o siê na ziemiê. Myœli z czaszki uciek³y. Widzia³
doko³a siebie tysi¹ce mar, tak samo jak on podrywaj¹cych siê z zagonów i mkn¹cych w lekkich
œniegach. Chwilami wytê¿a³ wszystkie si³y, ¿eby krzyczeæ, ale tylko schryp³y jêk z gard³a jego
wypada³. Straci³ wreszcie ostatnie dreszcze woli. Nie wiedzia³ ju¿ owo zgo³a, czy idzie, czy
stoi. ¯ó³te krzy¿e z równymi ramionami zaczê³y wystêpowaæ doko³a. Dzieñ bia³y, œwiêty, z koñca œwiata wstaj¹cy pocz¹³ gasn¹æ... Jakoby pokrywa ukuta z ciemnoœci, niezmierzonej myœl¹,
nieobesz³ej wyobra¿eniem, kr¹g z brzegi obr¹banymi zawis³ nad polami i szed³ na jego czo³o.
Ostatni raz oczy pe³ne ³ez spoczê³y na widnej jeszcze wstêdze œwiat³a. Bezmierne obrzydzenie,
awersja, wzgarda przynios³y obraz œmierdz¹cego wilka. Coœ czarnego przebija³o tam œniegi,
wlok³o siê z wolna... Za nic na œwiecie walczyæ ju¿ nie chcia³. Nie, nie!
Tymczasem czarna zjawa zbli¿a³a siê ci¹gle i oto Rafa³ z podziwem ujrza³ parê szkapi¹t, tak
ma³ych, ¿e wielkie ich ³by i chude tu³owia ledwie by³o widaæ miêdzy zaspami. Za koñmi sunê³y go³e sanie ch³opskie, a na poprzecznej listwie przodka siedzia³ skulony ch³op w wielkiej
rogatej czapie i ¿ó³tym ko¿uchu. Wiatr poddyma³ ko³tuniaste grzywy i ogony zbiedzonych,
w³ochatych Ÿrebi¹t i zasypywa³ je œniegiem.
Rafa³ wo³a³ na woŸnicê stoj¹c na miejscu, ale tamten nie s³ysza³ wcale, gdy¿ magierê wsuniêt¹ mia³ na uszy i g³owê owi¹zan¹ szmatami. Konaj¹cy ostatnim rzutem si³, z wyci¹gniêtymi rêkoma posun¹³ siê ku niemu i wlók³ za saniami z wo³aniem coraz cichszym. Konie sz³y
noga za nog¹ toruj¹c sobie drogê ku op³otkom, na których Baœka za³ama³a siê by³a i zginê³a.
Z dala poczuwszy wilka koniêta dŸwignê³y ³by i zatrzyma³y siê w miejscu, pe³ne niepokoju.
Ch³op stan¹³ na sanicach i wpatrywa³ siê w dal. Wtedy Rafa³ przyczo³ga³ siê do niego i run¹³
nañ z boku.
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Ujrzawszy pó³nagie widmo; od stóp do g³owy staplane we krwi, zagrodnik z wrzaskiem cisn¹³
powrózki lejców, bat i ucieka³ w pole. Dopiero ubieg³szy kilkadziesi¹t kroków opamiêta³ siê
i ostro¿nie zacz¹³ przygl¹daæ.
Kiedy po d³ugich namys³ach wróci³ do zestrachanych koni, znalaz³ Rafa³a le¿¹cego w poprzek
sanic bez duszy.
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Mary
Ogieñ trzeszcza³ i strzela³ ¿ywo na kominie, dym k³êbami wywala³ siê spod okapu na izbê
i grub¹, gêst¹ warstw¹ wisia³ pod stragarzem. Pierwszy raz otwarte na chwilê oczy Rafa³a ujrza³y przed sob¹ rogat¹ g³owê krowy i b³yszcz¹ce spokojnym jaœnieniem jej oczy zwrócone
w stronê ognia, grube, bia³e wargi, ociê¿ale miaml¹ce strawê... Wy¿ej nad krow¹ ujrza³y okno
zabite deskami i ogacone œció³k¹ leœn¹, ma³¹ szybkê, któr¹ szron tak powlók³, ¿e wygl¹da³a
jak wprawiona tafelka lodu. W k¹cie, daleko, za dymem, ktoœ na wyrku stêka³ i niemowlê
z krzykiem pop³akiwa³o.
Zaraz wszystko to wci¹gn¹³ w siebie dym.
Wielkim k³êbem zni¿a³ siê, zni¿a³ coraz bardziej, siêgaj¹c niemal g³owy, to znowu ch³on¹³ niewidzialn¹ czeluœci¹ sam siebie, maga³ okr¹g³e pó³zwroty, cofa³ siê, chwia³, odchodzi³. Gdy b³ysk
ognia pad³ w jego czarne przepaœcie, coœ rozwidnia³o siê w nim i œwietliste widma p³ynê³y.
Rafa³ s³ysza³, ¿e obok komina ludzie mówi¹, ale dusza jego, jakby ów dym rozproszona, s³ysza³a tylko wycia wichru. Chata, z ko³ków, ¿rzynów, chrustu, z gliny i ziemi uklepana, dr¿a³a, gdy w ni¹ biæ wziê³y rozjuszone podmuchy. Nawa³ wichrów siek³ j¹ i pra³, podwa¿a³ liche
jej przyciesi, próbowa³ zruszyæ wêg³y, pêdzi³ doko³a kwicz¹c przeci¹gle, t³uk³ w ni¹ stumilowymi skrzyd³ami i wszczepia³ miêdzy belki ¿elazne swoje pazury. Zda³o siê, ¿e ta kurna zagroda stanê³a na wiatrowisku, gdzie siê zbiegaj¹ z czterech stron œwiata zamiecie, chery, nawiewy i chachaice.
S³ychaæ by³o, jak krokwie nad dymem trzeszcz¹ i prê¿¹ siê przeciwko burzy, jak gonty skrzypi¹, a zardzewia³e gwoŸdzie skowycz¹, wywa¿ane ze swoich szczelin. Co pewien czas œwiszcz¹ce, szumnolotne wybuchy zamieci par³y wszystek dym w jeden k¹t izby albo nape³nia³y
nim ca³¹ budowlê. Za chwilê ci¹gn¹cy dech wysysa³ go szczelinami. „Z³y”, dm¹c w wielk¹
gwizdê, sypa³ w okienko jak gdyby suchym piaskiem.
Rafa³ s³ucha³.
G³oœny jego oddech podwaja³, potraja³ sw¹ szybkoœæ. Ob³¹kana krew wydar³a siê ze swych
upustów i niestrudzonymi ciosami gruchota³a serce. Myœl, myœl ostatnia, samotna, przelatywa³a upierzona strachem nieskoñczone pola albo zmieniwszy siê w czucie bry³y kamiennej,
potrzaskanej na z³omy, wirowa³a w przestworzu bez koñca. G³owa sta³a siê g³azem lec¹cym
w przepaœæ, jakby w ciasn¹, ognist¹ studniê. P³ochliwe skrzyd³o z³udzenia kurczy³o siê co
minuta... Oto schylone k³êby dymu, a z nich patrz¹ twarze nieznane, mordy zwierz¹t, wysnuwaj¹ siê paj¹ki wielkie jak wi¹zy, z nogami d³u¿szymi od ¿erdzi...
DŸwiga³ wtedy bezsiln¹ g³owê z szeptem bezdŸwiêcznym warg. Usi³owa³ spojrzeæ w okienko, bo Baœka r¿y. Baœka r¿y... Daleko, daleko w zaspach... A nim wzrok do szyby przylecia³,
porywa³ go ze sob¹ wiatronogi lot jakoby sen w czasie burzy na szczycie masztu, sen pe³en
trudu, w którym nie ma czasu na pochwycenie tchu z powierza. Lecia³ tak po przestworzu
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oæmy i przera¿enia, u boku œmierci. A¿ oto dobrotliwy, ³askawy i mi³osierny wylew potu jakoby wod¹ zla³ jego czo³o, rêce i nogi. Przyszed³ nañ na wzór anio³a mi³oœnika, pokropi³ spalone cia³o hyzopem, tak samo jak obfity deszcz ratuje od œmierci zgorza³e ziele.
Serce uciszy³o siê i wytchnê³o na krótk¹ miareczkê czasu. Wtedy ucisza³o siê wszelkie uczucie. Cisza i spokój... S³ysza³ g³os mówi¹cy:
- Jeden zo³mierz z naszych stron be³ i w piekle, i w niebie... A to tak be³o. Ten zo³mierz szed³
od wojska, a s³u¿y³ si³a laf pod niemieckim królem. Przelaz³ brodami bez Wis³ê i mia³ jeszcze przechodziæ bez wielkie lasy, bez Golejowskie. No, dobrze. Wchodzi do tego lasu i patrzy: stoi dziad staruszek, a prosi go o ja³mu¿nê. Zo³mierz pada: „Mój dziadku, idê od wojska, przes³u¿y³em si³a lat, a dosta³em od króla ino trzy dukaty, hal niech ta, dam woma jednego”. A we œrodku tych lasów Golejowskich zdyba³ drugiego dziada na drodze, i ten go znowu] prosi³. Tak ón znowu to samo powiedzia³ i da³ mu drugiego dukata. A jak ju¿ wychodzi³
z lasu, tak znowu zobaczy³ dziada. Wtedy ten dziad wstaje i powiada: „Có¿ ty, zo³mierzyku,
chcesz ode mnie za te trzy dukaty? Czy Królestwo Niebieskie, czy skrzypki i torbê?” „A jakie¿ to, dziadku, macie skrzypki, ¿e ta a¿e za Królestwo Niebieskie obstoj¹?” „Takie mam
skrzypki i tak¹ torbê, co jak zawo³am: - to ci samo wpadnie; co ino chcesz...” Tak ten zo³mierz powiedzia³, ¿e woli skrzypki i torbê. Ten dziadek da³ mu toto. Ha no, zo³mierz idzie,
idzie, a¿e przyszed³ do wielkiego miasta, do Krakowa. Wlaz³ na rynek i s³yszy, jako ludzie
gadaj¹, ¿e w tym mieœcie zbudowa³ król spania³y zamek, ale w tym zamku nik mieszkaæ nie
mo¿e, bo kto tam nocowaæ przyñdzie, to mu zgra cosi ³eb urwie. Król og³osi³, ¿e jakby taki
siê znalaz³, co by tych diab³ów wypêdzi³, toby mu da³ swoj¹ córkê za ¿onê. Zo³mierz powiedzia³, ¿e ón siê podejmie to zrobiæ. A i poszed³. Siad³ se, obstawi³ siê doko³a œwiêcon¹ kred¹,
wzion te skrzypeczki i nic nie pyta, ino gra. Hale, o straszna godzino! O pó³nocku drzwi siê
otwar³y i do tego zo³mierza pakuje siê dwonastu diab³ów. Zo³mierz nic nie pyta, ino grá, a diab³y prosz¹ go tañczyæ. Ón gada: „Nie mam ta ochoty, hale jeœli chceta koniecznie, to pójdê,
ale mi, psiekrwie, musicie pierwej przynieœæ wór pieniêdzy”. Lucyper wyprawi³ kilku diab³ów - i przynieœli wór. Hale zo³mierz gada: „Za taki ma³y woreczek nie op³aci mi siê z wami tyñcowaæ! Przynieœta jeszcze jeden”. A jak widzia³, ¿e ju¿ ma dosyæ pieniêdzy, jak¿e nie
zawrzaœnie: „Chinajta, psiekrwie, do œnapsaka!” Tak wszystkie diab³y bach do torby! Zo³mierz wtedy zwi¹za³ torbê œnurem, buchn¹³ w ni¹ pierzci¹, i wszystkie diab³y rozla³y siê
w maŸ, ¿e ino ³by zosta³y, a jednego takiego ³ba czterech ch³opów nie mog³o potem udŸwign¹æ...
Burza bi³a we drzwi i okna k³êbami œniegu. Skostnia³e jej ³apy zgrzyta³y po szybce, a g³os
rozjuszony skowycza³. Chorego obejmowa³ sen. Budzi³o go tylko dalekie, dalekie w huku
wichrowym wo³anie... Ujrza³ przed sob¹ starca pomiêdzy dwoma rumakami, które siê wspina³y jak tygrysy. Straszny dziad o twarzy jakby wykutej z piaskowca, o d³ugich siwych kud³ach, rozczesanych na ciemieniu we dwie strony, trzyma³ je u pysków i szed³ krokiem ¿elaznym. Rafa³ uczu³ w rêkw rzemieñ uŸdzienicy. Starzec siad³ na koñ i ukaza³ siê na nim w ca³ej swojej wielkoœci. Rafa³ uczu³ strzemiê pod podeszw¹ i z dzikim œmiechem skoczy³ na siod³o. Piersi mu pêka³y od szalonego tchu i s³owo wiêd³o na wargach. Schyli³ siê do widma
z szeptem:
- ZawieŸ miê, zawieŸ...
Nie móg³ wymówiæ nazwy. Zapomnia³, jak siê to zowie. Widzia³ tylko w g³êbi swych oczu,
czy w mrocznych czeluœciach nocy, blad¹ twarz... Przytuli³ do siebie ten widok, poch³on¹³ go
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dusz¹ tak, jak woda ch³onie trupa topielicy. Poczêli teraz obaj z dziadem wiaæ i œwistaæ polami, polami, polami, z najprêdszym wichrem w przegony. Zmienili siê w kamienne bry³y z piaskowca, lec¹ce na ob³¹kanych koniach. Rêce ich sta³y siê grube, opuch³e jak u przydro¿nych
figur, oczy nie widzia³y nic, nawet ciemnoœci...
Jaka¿ to dobroczynna si³a dŸwignê³a g³owê ciê¿sz¹ ni¿ góra? Jaka¿ to w³adza poruszy³a ska³y r¹k? Œlepe oczy widz¹... Siedz¹ ludzie na niskich pieñkach doko³a komina. Ch³opy kud³ate
w ko¿uchach. Baby w we³niakach przêd¹ i skubi¹ pierze. Czerwony blask pada na ich zamyœlone twarze, posêpnie ws³uchane w g³os starego ch³opa, który coœ mówi. Zgarbiony dziad
mówi:
- Gádá do mnie ten Franek Dyl¹g, ¿e mu gwer nie wypali³. A tu ogieñ gêsty, kule pier¹ raz
kole razu. Tak ja mówiê sekretnym sposobem: „Kulê wyjm, ciœnij na ziemiê i zadepcz w piachu nog¹”. Ale siê zl¹k³: „Zobaczy, pada, kapral, to miê puszcz¹ bez ¿yw¹ ulicê”. „No, rzekê, jak ta chcesz!” Ogieñ szed³, a on precz gwer nabija. Wtem zawo³ali: „Ruht! „-to niby na
odpoczynek. Mnie feldfebel pozwoli³ z glitu wyjœæ. Wyszed³em ja z glitu, a tu akuratnie wtedy Francuz nast¹pi³, sam ich najpierwszy naczelnik dalej w nas! Zawo³ali ognia dawaæ! Dyl¹g z³o¿y³ siê i wypali³. Wzieno mu gwer ozerwa³o. Zabi³ i siebie, i kolegê, co kole niego sta³.
Ja wracam na to miejsce, gdziem gwer ostawi³, widzê, Dyl¹ga ju¿ nie masz: inny zo³mierz
stoi. Tamtych zabitych w ty³ wywlekli. Nasz glit odst¹pi³, a inne na to miejsce przysz³y. Patrzê, mojego Dyl¹ga, choæ ju¿ z niego ino zimny trup osta³, rozci¹gnêli na ziemi i bili têgo
laskowymi kijami w plecy, w brzuch, po ³bie, dla postrachu innych...
G³owa Rafa³a zsunê³a siê znowu na wi¹zkê s³omy, okryt¹ zgrzebn¹ p³acht¹. £zy gorzkie pada³y z oczu na Dyl¹ga trup krwawy, ³zy p³omienne, nie wiedzieæ czemu p³yn¹ce.
G³osy rozmówców oddala³y siê wci¹¿ i s³ychaæ je by³o jak przez grub¹ œcianê. Jeden mówi³:
- Za tamtego, za króla, ch³opa choæ do wojny nie gnali. Pan z panem szed³ biæ siê we œwiaty...
- A tyœ, ch³opie, zdycha³ wedle zagona, jako ta krowa i kóñ...
- Tako i dzisiaj jak i za tamtego, za króla...
Dym burymi k³êby wali³ w izbê i wisia³ nad g³owami. Co chwila zsuwa³ siê a¿ na ubite klepisko.
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Wiosna
Ziemia sandomierska k¹pa³a siê w majowym poranku. Okno w naro¿nej izdebce Rafa³a by³o
otwarte i zapach wiosenny, gwar ptaków, dalekie szczekanie psów we wsi przylatywa³y do
niego. Ledwie je s³ysza³ i ledwie widzia³. Od chwili do chwili ciska³ nim niezwalczony, nerwowy p³acz. Piersi jego rozrywa³ ból fizyczny, a ciê¿ki ucisk gniót³ je jak g³az.
Po d³ugiej chorobie, która go przez marzec, kwiecieñ i czêœæ maja trzyma³a u drzwi œmierci,
Rafa³ek wychud³ do cna i sczernia³. Ale dopiero gdy zacz¹³ przychodziæ do zdrowia, zrodzi³a
siê druga choroba: mêczarnie duszy. Oto poprzedniego dnia powzi¹³ od sióstr wiadomoœæ, ¿e
z jego winy Helenê wywieziono do Krakowa czy do Warszawy, do Pary¿a czy do Berlina, ¿e
pad³o jakieœ podejrzenie, jakiœ domys³. By³a to rzecz oczywista, ¿e straci³ j¹ na zawsze. Wiedzia³ o tym a¿ nadto dobrze moc¹ tajemnych przeczuæ, moc¹ uczuwania w pó³œnie, w drzemaniu, nieomylniejsz¹ od rachunku. Sta³ siê teraz brzydki jak trup. Nos mu siê zaostrzy³ i wysun¹³ naprzód. Zapad³e oczy p³onê³y w swych do³ach, jakby siê mia³y do znaku wypaliæ. Nie
sypia³ w nocy, a jeœli we dnie popad³ w œnienie, miewa³ widzenia, których potêgi, plastyki,
dotykalnoœci nie sposób wyraziæ s³owami. By³o to drugie ¿ycie, bardziej rzeczywiste, bardziej
istotne ni¿ na jawie. Tam siê rodzi³y pewniki, trwogi, nadzieje, decyzje, stanowi¹ce ¿ycie
ducha. Rzeczywistoœæ by³a tylko ja³owym, suchym, nêdznym obszarem têsknoty. Tam i j¹
widywa³. Uczuwa³ jej obecnoœæ wœród dr¿enia cia³a... W dymach b³êkitnych s³ysza³ jej g³os,
œmiech-wesele, nadchodz¹ce kroki, a budzi³ siê do tej straszliwej prawdy, ¿e tego wszystkiego wcale nie ma, nigdy nie bêdzie, ¿e to by³ sen. Teraz o tym œwietlistym poranku od pierwszego œwitu, od piêciu godzin chodzi³ po swej izbie tam i z powrotem, t³uk¹c siê od œciany
do œciany. Na pod³odze zaczernia³y tu i owdzie czarne krople spad³ych ³ez. By³y tak bolesne,
tak spod serca, ¿e je omija³, ba³ siê na nie nog¹ nast¹piæ, jak na rzeczy, w których samoistne
tkwi ¿ycie. Spotykaj¹c martwe przedmioty, oczy jego cierpia³y jak od uk³ucia no¿a, a myœli
zamieni³y siê w zazdroœæ. Zazdroœci³ skibom ziemi, kamieniom, zagonom, dalekim przykopom i rowom ich losu. Le¿eæ, spoczywaæ bez bólu, nie czuæ... Ale spokój na wieki, zda siê,
odlecia³. Wbrew woli, na przekór wszystkim wysi³kom zazdroœæ przeistacza³a siê w bezrozumn¹ zaciek³oœæ, w dzik¹ pasjê rozdzierania ran w³asnych, w chuæ nieustann¹ uprzytomniania sobie niedoli.
Wszystko pomaga³o mu w tym z szydercz¹ us³u¿noœci¹. Ojciec wypêdzi³ go z domu, zezwalaj¹c
na przebywanie w nim tylko do chwili wyzdrowienia. Osobliwie kiedy rozesz³a siê po dworach
plotka-domys³, t³umacz¹ca przyczyny nocnej wycieczki Rafa³a i katastrofy z koby³¹, stary czeœnik
popad³ w stan dzikiej, zajad³ej wœciek³oœci. Dom ca³y dr¿a³ z trwogi. Przypomniano sobie straszny stosunek czeœnika do starszego syna. Przypomniano sobie ów s¹dny dzieñ, kiedy to ów starszy,
m³ody podówczas oficerek, dopiero wypuszczony z korpusu kadetów, w sprzeczce z ojcem o œwie¿o ze stolicy przywiezione nowinki, gdy ten zagrozi³ mu bizunami i kaza³ wo³aæ parobków, po³o69

¿y³ d³oñ na rêkojeœci szpady... Matka i córki chodzi³y teraz na palcach i usi³owa³y tyle ju¿ wyrobiæ, wyg³askaæ, ¿eby m³odszy móg³ przyjœæ w domu do zdrowia. Rany z pok¹sañ wilczych zabliŸni³y siê, a straszna jakaœ choroba, która z tego wynik³a, gdy go na pó³ martwego znaleziono
w ch³opskiej lepiance dalekiej wsi, wreszcie przeminê³a. Ale wówczas dopiero zaczê³o siê piek³o.
Starzec dr¿a³. Skrzywione jego wargi miota³y przeraŸliwe wyrazy, rêce ciska³y w przechodz¹cych,
co siê zdarzy³o. Wszyscy mieli krótko i wêz³owato zapowiedziane, a osobliwie matka, ¿e skoro
tylko „wyrodek” bêdzie móg³ staæ na nogach, ma siê z domu wynosiæ na cztery wiatry i wiêcej
nie pokazywaæ na oczy a¿ do dalszego rozkazu. Sta³ ju¿ na nogach i tego te¿ dnia mia³ po œniadaniu odjechaæ z domu. Matka s³a³a go skrycie do owego starszego brata, który mieszka³ daleko,
w leœnej okolicy, gdzieœ w pobli¿u Ma³ogoszcza. Biedna matka wiedzia³a; ¿e i tamten syn jest ciê¿ko chory, pragnê³a tedy, wysy³aj¹c do niego m³odszego, ratowaæ jakoœ obudwu. Powzi¹æ zreszt¹
wieœæ jak¹œ... Sama nawet pomyœleæ, nawet zamarzyæ nie mog³a, ¿eby tam pojechaæ. Owszem,
musia³a udawaæ, ¿e do tej chwili nie przepuœci³a mu w sercu. Uda³o siê tyle przynajmniej przez
podstaroœciego, pañskiego zausznika i faworyta, wyrobiæ, ¿e wyznaczono fornalkê, najlichsz¹,
rzecz prosta, i najlichsz¹ bryczkê do wywiezienia Rafa³a. Czeœnik zgadywa³, dok¹d to powêdruje
wypêdzony z domu. Mo¿e nawet w tajemnicy przed samym sob¹ pragn¹³ tak¿e powzi¹æ wiadomoœæ o tamtym, o pierworodnym, o ukochanym niegdyœ, który, nie widziany od tylu lat, za œwiatem... pono umiera³. Wieœæ tylko g³ucha, obojêtna, z dziesi¹tych ust, jak pies milczkiem k¹saj¹cy,
dobieg³a ucha i jadowitym zêbem wieczn¹ w sercu rozdar³a ranê. Stary kutwa b³¹ka³ siê co dzieñ
miedzami, po do³ach, po ³¹kach, rolach od œwitu, a kiedy stawa³ na progu domowym i kiedy zaczyna³a siê naokó³ panika, rzuca³ zawsze wrzaskliwe, dr¿eniem wszystkich kto ¿y³ przejmuj¹ce
pytanie, skierowane nie wiedzieæ do kogo:
- Czy ten z³odziej nocny, czy ten gach jest tu jeszcze?
I tego dnia Rafa³ s³ysza³ ju¿ ów krzyk, ale nie zwraca³ nañ uwagi. Mêka jego wewnêtrzna
by³a po stokroæ, po tysi¹c razy g³êbsza od wszystkiego, co go ze strony ojca spotkaæ mog³o.
¯al mu by³o matki. Ale by³ to ¿al drugi, daleki, jakby’ przyb³¹kany... S³ucha³ jej próœb, zaklêæ, cichych, szeptanych skam³añ, s³ów wy³owionych z morza ³ez, zaczerpniêtych z nocy bez
snu. Odpowiada³ z przymusem, boleœnie, naprêdce skomponowanymi k³amstwami. Coœ przyrzeka³, zaprzysiêga³ g³êbokim, najuroczystszym szeptem. Za³atwia³ rozmaite czynnoœci, bra³,
wi¹za³, uk³ada³ sekretnie znoszone posy³ki dla Piotra brata, którego prawie nie zna³. Notowa³
jakieœ lekarstwa, uczy³ siê na pamiêæ pozdrowieñ, b³ogos³awieñstw, s³ów-talizmanów, które
zawiera³y wszystk¹ od pocz¹tku do koñca matczyn¹ mi³oœæ. W tej samej chwili wstrzymywa³
pod powiekami ³zy krwawe, dusi³ w sobie szlochanie rozsadzaj¹ce piersi albo z ca³ej si³y woli
krzywi³ usta w sposób cudaczny, w weso³ym, niby to m³odzieñczym uœmiechu. W czasie tych
w³aœnie rozmów z matk¹ i siostrami, gdy by³ zmuszony zajmowaæ siê swoj¹ podró¿¹, cierpia³ najbardziej. Myœli, porzucone przez chwilê, mœci³y siê, czucia nieszczêsne tysi¹cem
wœciek³ych r¹k szarpa³y go za w³osy. Czasami jednak przychodzi³y nañ chwile przedziwne.
Zatapia³ siê w najwy¿sz¹ ekstazê mi³oœci: upada³ na twarz przed szczêœciem utraconej. Schodzi³o nañ coœ nadziemskiego i nadludzkiego: zapomnienie o sobie. Wówczas, w czasie tych
mgnieñ b³ogos³awionych, choæ ³zy la³y siê z oczu, nie bola³o nic a nic serce. Widzia³ wprawione w duszê sw¹ i patrz¹ce wskroœ ciemnoœci b³êkitne oczy z dziêkczynieniem.
Pogr¹¿onemu w tak zasêpione marzenia danej znaæ, ¿e konie na gumnie czekaj¹ i ¿e czas ju¿
jechaæ. Wytar³ oczy i nie ogl¹daj¹c siê za siebie szed³ z izby. Matka, p³acz¹ca z cicha w sieni
domu, da³a mu znak, ¿e ojciec nie chcia³ go widzieæ przed odjazdem.
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Maj¹c przed oczyma tylko sen swój wieczny, m³ody wygnaniec ledwo zrozumia³, co do niego mówi¹. Po¿egna³ matkê, siostry - niby to czule, i szerokim krokiem ruszy³ na gumno.
Stamt¹d wyprawi³ go w œwiat podstaroœci.
Para starych, wychud³ych szkap, odwieczna dropiata koby³a i gniady, œlepy wa³ach, leniwo
wlok¹c gnaty, na których tylko skóra wisia³a, wyci¹gnê³y w pola rozeschniêt¹ bryczkê. Naokó³, wzd³u¿ i wszerz p³askich wy¿yn i okr¹g³ych, lekkich wzgórków, zbo¿ne niwy rozci¹ga³y siê jak okiem siêgn¹æ. Opar gor¹cy migota³. Suchy i ciep³y wiatr chwia³ miêkk¹ ruñ jasnego ¿yta, ciemnej, ³anami rozes³anej pszenicy, ledwo wychodz¹ce z szarej roli pióra jêczmienia. Dech wielkiej przestrzeni wia³ z tych dorodnych pól, ods³onionych ku niebu; w pieszczotach s³oñca. Rozleg³e w¹wozy, czyli b³onia kieruj¹ce siê ku dolinie Wis³y, okryte ju¿ by³y
darni¹ zielon¹. Stru¿ki i poniki ³¹kowe sta³y siê ¿ó³tymi szlakami jaskrów, a suchsze wzniesienia zasia³o nik³e, b³êkitne albo bia³e kwiecie. Poprzeczne parowy, co siê zbiegaj¹ ku ka¿demu rozdo³owi, œwieci³y w s³oñcu jasno¿ó³tymi placami i ¿ebrami szczerej gliny. Gdzieniegdzie uczepi³a siê œcian tych uroczych rozpadlin kolczasta tarnina albo krzak dzikiej, powik³anej jab³onki. Obiedwie tego dnia bia³y i ró¿owawy kwiat okry³ jakoby kom¿¹ œwi¹teczn¹.
Niskie do³ki miêdzy polami nape³ni³ ¿yj¹cy po³ysk ga³êzi. Bia³e brzozy sta³y tam po ma³ych
zboczach. Dotkniête ¿arem wiosennego ognia p³awi³y czuby swoich ga³¹zek w powiewach,
omglone m³odymi liœæmi. Oziminy sp³ywa³y ku nim cudnymi zgiêciami zagonów, jakoby g³osy przerozmaite a wysokie jednego chóru. Chaty, gnie¿d¿¹ce siê w za³amaniach parowów albo
przylepione do wynios³ych œcian z gliny, odbija³y jasnoœci¹ od zieleni sadów. Ju¿ czujny
modrzew, tam i sam stoj¹cy, okry³ ramiona cudnoœci¹ zieleni, jakoby tuwalni¹ pajêcz¹. Ju¿
krzywe, grubaœne pnie wierzb nad mokrad³ami puœciwszy nowotne rózgi sta³y w nich nikiej
œwiece jarz¹ce siê od wielkiego blasku. Jeszcze tylko olchy martwo smutnia³y w jasnej przestrzeni, a czarne kêpy rokicin rzuca³y mrok na zielon¹ murawê. Zda³o siê, ¿e nawet nêdzne
lepianki zakwit³y na wiosnê. Dachy ich wielobarwne od s³omianego poszycia, na kalenicach
przegni³ego jak stary aksamit, z³oci³y siê na s³oñcu. Wiklowy p³otek pleciak, snuj¹c siê od
jednej zagrody do drugiej, sam jeden tylko utrzyma³ szar¹ barwê zimy. Zatacza³ siê krzywo
i martwo, wspiera³ na wierzbach... A doko³a niego wszêdzie ju¿ radosny jar okry³ szar¹ nêdzê ziemi. Od zetkniêcia prêtów z wietrzykiem wytryska³y liœcie. Nawet na niebie kwit³y ca³kiem nowe, nieznane, jare i zadzierzyste, œniade ob³oczki...
Jedn¹ z w¹skich, mylnych dro¿yn sandomierskich sunê³a bryczka wlok¹c za sob¹ chmurê
szarego kurzu. Zapada³a na dno g³êbokich, zimnych w¹wozów, wdrapywa³a siê na szczyt p³askowzgórza... W jednym miejscu Rafa³ obejrza³ siê poza siebie i obj¹³ widny z dala dom
i okolicê. Wpatrzy³ siê w tê stronê rodzinn¹ i w t³umie myœli bez³adnych uczu³ dokuczliwy
¿al. ¯al ten uœcisn¹³ jego duszê, jak obcy przychodzieñ z nieznanego kraju, i znik³. Wzmog³y
siê po jego odejœciu wszystkie gorej¹ce uczucia i nowy ich ¿ywot siê zacz¹³. Rafa³ czu³, ¿e
nic sobie poradziæ nie mo¿e, oprócz têsknoty nic nie zyska, a jednak, ujrzawszy siniej¹ce
w dali na horyzoncie aleje w Derstawicach, radoœnie westchn¹³. Droga jego nie tamtêdy wiod³a i furman mia³ ju¿ skrêciæ na lewo, gdy panicz rzek³:
- Wincenty... czy to my... tego... na Ders³awice jedziemy?
- Gdzie zaœ! Na Bazów, na lasy Golejowskie.
- S³uchajcie, jedŸmy tamtêdy... na Ders³awice.
- A i po có¿ my, tyloœny œwiat?! Jak siê wielmo¿ny pan dowie...
- Nie dowie siê!
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- Hale, ón siê ta nie dowie!... Bêdê baty bra³.
- Wincenty! Dostaniecie ode mnie strawne i jeszcze kieliszek wódki. Dowiedzieæ siê nikt nie
dowie... JedŸmy tamtêdy!
- La Boga œwiêtego; po có¿ my, paniczku, na Ders³awice? Tu droga jak strzeli³. Zapowiedzia³
podstaroœci, jak i co mam robiæ...
- Na moje s³owo!
- No, ju¿ci jakbym le¿a³ pod gankiem...
Z rezygnacj¹ zawróci³ i pojecha³ w stronê Ders³awic.
By³a to ta sama droga. Na rozstaju sta³a figura. Ostre zapachy m³odych pól teraz j¹ owiewa³y,
cierpkie kwiatki przydro¿ne, ¿ó³te i siwe, s³a³y siê wiankiem u jej podnó¿a. Rafa³ zwróci³ na
ni¹ oczy pe³ne ³ez. Ca³e ¿ycie przesz³e i przysz³e, wszystko, co by³o i byæ mog³o, wyda³o mu
siê niegodnym jednego oddechu tamtej godziny. Na sam¹ myœl, ¿e ta droga, w marzeniu milion razy widziana, przebyta, uproszona w snach i widzeniach, ju¿ do celu nie doprowadzi,
¿e jest jedn¹ z wielu dróg nêdzy cz³owieczej, czu³, ¿e nie mi³oœæ ma w sercu, lecz tylko pragnienie œmierci. Zachwycaj¹cych spojrzeñ nigdy ju¿ ujrzeæ nie mo¿na, urok jej obecnoœci
komu innemu siê udziela oto wszystko. Zarazem rozwa¿a³ cich¹, kryjom¹, badawcz¹ myœl¹,
¿e wioz¹c w sobie œmiertelnie chor¹, na pó³ umar³¹ duszê, nie umrze teraz, lecz dopiero po
nieskoñczonych latach.
Przebywa³ z wolna wszystkie szczeble têsknoty a¿ do ostatnie go. By³o to ciê¿kie utrapienie
ducha. DŸwiga³ bowiem w sobie wroga w³asnego i jej szatana kusiciela, wiekuistego zdrajcê
i ob³udnika: zazdroœæ. Wszystka robota ducha upad³ego na si³ach nie mia³a ju¿ podniet.
Ostatnim sensem wszystkich wysi³ków by³o s³owo: sta³o siê. Nadaremnie otacza³ siê fosami,
rowami i bastiony rozs¹dku, jak ob³¹kany, który by toczy³ walkê na piêœci z samym sob¹.
Wszystko rozsypywa³o siê w proch i przemienia³o w nêdzê.
Zaszumia³y nad jego g³ow¹ ders³awickie aleje. Olbrzymie lipy z prawieków, nadwiœlañskie
topole o cielskach na po³y wysch³ych, ledwie gdzie u szczytu okryte m³odymi liœæmi, z cicha
szemra³y. Rozlega³ siê w ca³ym ogrodzie gwar ptaków buduj¹cych gniazda. G³osy wywielg,
srok, ziêb, trznadlów kry³y siê w mokrych gêstwinach. Droga, zni¿aj¹c siê na dó³, zaprowadzi³a wkrótce przed kuŸniê. Rafa³ kaza³ tu stan¹æ i zaleci³ furmanowi, ¿eby obejrzeæ stan
podków koñskich. Zdziwiony Wicek zlaz³ z koz³a i zacz¹³ ze z³oœci¹ podnosiæ kulasy jasnokoœcistym szkapskom. Okaza³o siê, ¿e istotnie zdarte ¿elaziwa ledwie siê trzyma³y u kopyt.
Rafa³ nastawa³, ¿eby je poprzybijaæ nowymi hacelami. Gdy kowal zabra³ siê do tej roboty,
zeskoczy³ z bryki. Ociê¿ale zbli¿y³ siê do sztachet ogrodu i stan¹³ u prze³azu, wspartego na
dwu s³upkach. Ujrza³ dwór, sad,wysokie nad nim lipy... Samorodna altana pod baldachimem
starego bzu pa³a³a zieleni¹ darni okrywaj¹cej ziemn¹ ³awkê. Wybuja³e zaroœla jaœminu i dzikich ró¿ zakrywa³y j¹ i tworzy³y ¿ywe œciany. Widz¹c to miejsce oczyma, Rafa³ œcisn¹³ sobie
gard³o, ¿eby nie ³kaæ g³oœno. Stoj¹c tak d³ugo, k¹sa³ siê w³asn¹ wœciek³oœci¹, smaga³ ka¿dym
spojrzeniem oczu. Na rabatach przed oknami domu œwieci³y siê kwiaty, ozdobione niezgas³ymi kolorami. Okno wyœnione by³o otwarte i dwie jego po³owy wonny wiatr z lekka ko³ysa³.
Bia³e œciany domu uroczyœcie i tajemniczo milcza³y w rozkwit³ych koronach wiœni i jab³onek.
Pnie drzew czereœni sta³y dalekim rzêdem, rozwidlone u samej prawie ziemi, powik³ane w konary, ze zwieszonymi ga³êziami. Stara na nich kora pêka³a niby przyodziewek zetla³y, roz³a¿¹cy siê to tu, to tam. Uliczka mokra jeszcze, brunatna od wilgoci, bieg³a popod bia³e rózgi,
w ustronia odleg³e, w klomby dzikich wielkodrzewów, w cienie:
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D³ugie i subtelne liœcie wiœniowe i grubsze œliwin lœni³y siê jakoby miodem powleczone.
Ostry zapach kwiatów, œpiew niezliczonych ptaków, raszek, kosów, wywielg, nad tym ciemnym, szerokim dachem, wszystko to œciga³o teraz i szczu³o serce widokiem swoim. Skrêpowany czarownymi wiêzami nie móg³ ruszyæ siê z miejsca. Wdycha³ jeszcze zapach tego ogrodu i poch³ania³ go oczyma na zawsze... Ogl¹da³ widome drogi szczêœcia i s³odyczy pe³ne cienie os³aniaj¹ce œwiête jego szaty... Tylko szczêœcia samego ju¿ nie by³o. Ulega³ z³udzeniu, ¿e
widzi siebie id¹cego z Helen¹ w stronê niewys³owionej altany. G³owa styka siê skroni¹ z jej
g³ow¹, a doko³a szelest i gwar wiosenny. Kwietne siê sypi¹ puchy, bia³oró¿owe œniegi rozkwit³ych wiœni i jab³onek. Z ran, do ¿ywego zadanych drzewom przez obcinanie ga³êzi, s¹czy siê aromat osko³y...
Czu³ w sercu szczêœcie tamtego dnia i nadziemsk¹ moc¹ wyobraŸni przynosi³ je ca³e, olbrzymie jak œwiat, a¿ do tej chwili i miejsca. I nagle jeden podmuch wietrzyka wszystko w proch
rozbija³. Zlatywa³o na ziemiê jako kwiat czereœniowy. Dom by³ pusty, niemy. Ramy okienne
chwia³y siê sennym ko³ysaniem, a szara, wype³z³a od d¿d¿ów okiennica zgrzyta³a do taktu
z ich melodyjnym pl¹sem, zgrzyta³a z cicha starczym, zjadliwym, przem¹drza³ym œmiechem
zardzewia³ych zawias. Nie ma, nie ma, nie ma... -naigrawa³ siê ten staroœci g³os wyziêb³y.
Okrutny wyrok rozleg³ siê w g³owie, jakoby g³os dzwonu, który œmieræ zwiastuje. Zasklepiona od balsamów wiosennych rana rozdar³a siê na nowo. Ukazywa³a siê spod z³udy uczuæ,
spod miêkkich wielobarw kwiatów, z g³êbi prochów i dymów wonnych rzeczywistoœæ chropawa, istotny, szorstki byt i wszystka jego g³upia nêdza. Wlok³o siê z g³êbin cienistych m¹dre, licz¹ce straty i zyski rozczarowanie. Ze œciœniêtymi zêbami, z oczyma pe³nymi ognia prosi³ siê o cud powtórny, o widok drogiej postaci tylko przez mgnienie oka, o z³udzenie widoku... Daremnie...
Trzeba by³o wracaæ na bryczkê.
Ju¿ kowal za³atwi³ siê z podkowami, a Wincenty chrz¹kaniem dawa³ znaæ, ¿e czas w drogê.
Rafa³ zawar³ powieki i z obojêtnoœci¹ wrêczy³ rzemieœlnikowi nale¿ne cwancygiery. W trakcie tej czynnoœci rzuci³ ukoœne spojrzenie na kuŸniê, na wygryziony u wejœcia ¿³obek... Nie
obejrza³ siê, gdy bryczka ruszy³a z miejsca, klekoc¹c wysch³ymi sprychami, i nie odwraca³
g³owy, gdy mija³a d³ugi ogród. Miejsce to mia³ w sobie, zamyka³ je pieszczotliwie w duszy
swej na siedm zamków.
Boczna droga, na któr¹ z goœciñca skrêcili, powiod³a ich w lasy. Jechali wolno w poprzek pól
otoczonych borem, póŸniej znowu lepsz¹ drog¹, a¿ do Staszowa. Po kilkogodzinnym wytchnieniu, którego szkapska nieodzownie potrzebowa³y, ruszono dalej. Zmierzch zasta³ ich
na granicy jakichœ ³¹k bardzo rozleg³ych, wœród których s³a³y siê wody stawów, daleko jak
gdyby jeziora b³yszcz¹ce. Nigdzie, jak oko siêg³o, nie by³o widaæ ani wsi, ani nawet chaty.
Kêpy lasów sta³y tu i owdzie nad owymi ³êgami, które ju¿ kwiecie zaci¹gnê³o. Po nadrzeczu
czernia³y smugi olch, wynios³ych brzostów, kêpy drzew liœciastych, czyli, jak mówi³ furman
Rafa³ów, ¿ywych. Przypiaskowa, to znowu bagnista droga sz³a brzegiem lasu. Konie wlok³y
siê noga za nog¹, utykanego, w sposób coraz bardziej niepokoj¹cy, a¿ wreszcie zgo³a usta³y.
Nie skutkowa³ ani bat, ani biczysko, ani k³ucie, ani g³askanie i posiepywanie za kantary.
Zwiesi³y stare ³biska dwa ¿ywe trupy i z wlepionymi w ziemiê oczyma pogr¹¿y³y siê w spokój zupe³ny, obojêtny na wszystko, nie wy³¹czaj¹c cierpienia i nie wy³¹czaj¹c œmierci. Rafa³
tkniêty zosta³ widokiem tych koni. Zsiad³ z bryczki, obejrza³ zwieszone czerepy i zadecydowa³, ¿e trzeba w tym miejscu nocowaæ. Fornal wydoby³ zaraz worek z chudym obrokiem,
73

odprz¹g³ szkapska i urz¹dzi³ im ¿³ób w przodzie wózka, a sam chêtnie wzi¹³ siê do miêtoszenia ¿uchw¹ partyki razowego chleba oraz skiby sera zzielenia³ego od staroœci. Rafa³ nie by³
g³odny. Cia³o jego, rzek³byœ, przesta³o istnieæ. Dusza, rozp³omieniona, w udrêczeniach, spali³a je na wêgiel. Zacz¹³ chodziæ nad ³¹k¹ w pobli¿u bryki tam i sam, dusz¹c w sobie wszystkie sza³y mi³osne i zawieraj¹c je w sercu, które siê szarpa³o i bi³o œlepymi ciosy.
Z dala, nad ³¹kami, dogasa³a zorza. Nikn¹ce zglisko jej lœni³o jeszcze przez czas pewien na
wodach nieznanych, na latoroœlach ³óz, które z wielkiej odleg³oœci oko ujmowa³o jak gdyby
promienie œwietlne, na szczytowych liœciach wynios³ego bia³odrzewa, sokor i wi¹zów. Gdy
tak przygas³o, ¿e tylko ceglasty brzask po nim zosta³, Rafa³ poleci³ s³u¿¹cemu nazbieraæ suchych patyków i roznieciæ ognisko. Wnet wzbi³ siê w górê pióropusz sinego dymu i ma³e jadowite p³omyczki zaczê³y po¿eraæ suche ig³y ja³owcu.
W ma³ym krêgu ogniska Rafa³, stoj¹cy z dala, widzia³ bezmyœlnie, cielesnymi oczyma, zwis³y nad opa³k¹ ³eb narêcznego konia, wysch³¹ czaszkê z ruchomymi powy¿ej orbit do³ami.
Surowy i zimny czerep nasuwa³ siê jako kszta³t cierpienia, jakoby jego wizerunek i obraz
prawdziwy. Po niewoli wzrok znowu przywiera³ do zgas³ych koñskich oczu, do ich si³y wyczerpanej, do oczu prze¿ytych, a tak niedoœcigle m¹drych, tak udrêczaj¹co wielomównych,
¿e w ich wyrazie mieœci³ siê ca³y jakiœ œwiat, alfa i omega bytu. W mowie tych Ÿrenic ¿a³osnych, które przymusowo widzia³y p³omieñ ogniska, bo je razi³ i nêka³, mo¿na by³o wys³uchaæ s³owa, i Rafa³ ostrym zmys³em cierpienia zacz¹³ s³yszeæ wzdychanie ich z ciemnoœci:
„O œnie wieczny, œnie, wieczny!
Na pograniczu cichego lasu i ³¹k od wilgoci, ³¹k od wielkiego bogactwa traw pachn¹cych we
dnie i w nocy, œnie wieczny... O dobrotliwy spoczynku koœci znu¿onych!
W œwiêtej ciszy nocnej, pod ros¹ z niebios zstêpuj¹c¹, w po³udnia, w s³oñcu, co pali a¿ do
zgnicia wszelkiego truch³a, pod ulewnymi deszczami, które bez wytchnienia pracuj¹c obmyj¹,
co siê ostoi.
O puchy miêkkich traw, które przyniesie wiatr wiosny! Kwiaty, maj¹ce siê z nas urodziæ...
B³ogos³awione nasionka, którymi proch nasz zap³odni¹ ptacy i motyle...
Wewn¹trz ³odyg, w tkankach badyli kr¹¿yæ bêdzie nasza krew i nasze cia³o.
O woniej¹ca rodzino nasza, bracia i siostry! Dzwonki polne, maki, b³awatki, bratki ³¹kowe...
O usta nasze i oczy umar³e... W’ was bêdzie ³kanie naszych piersi, w was bicie serc, w was
p³omieñ mi³osny naszych ¿y³...”
Rafa³ odszed³. Rozgrzany piasek jeszcze nie ostyg³. Nogi ¿ luboœci¹ zatapia³y siê w nim, a torfiasta w g³êbi ziemia g³ucho duka³a. W dali rechota³y ¿aby. Chór ich tworzy³ melodiê ko³ysz¹c¹, senn¹. Niekiedy z jej g³êbi dawa³ siê s³yszeæ przeci¹g³y, g³uchy, cudzy pobrzêk. Wówczas mimo woli nasuwa³ siê na oczy odleg³y widok. Wznosi³a siê z bagien olbrzymia g³owa
poros³a tatarakiem, grzybieniem i skrzekiem, opleciona chwasty wodnymi, wywraca³a do
gwiazd rozb³yskuj¹cych w niebie przejrzyste, jasnobarwne oczy. Œni³o siê, ¿e leniwym ruchem dŸwiga b³oniast¹ rêkê i niesie do ust piszcza³eczkê, wykrêcon¹ z najm³odszej rózgi
wierzbowej, która siê w ci¹gu poprzedniej nocy urodzi³a. Lepkie ¿abie palce przebiegaj¹ po
dziurkach ligawki, i leci w zroszon¹ dal przygrywka ¿abiego chóru. Leci, b³¹ka siê, ginie
miêdzy wysokimi drzewami...
W pobli¿u czernia³ iglasty bór. Nieruchomy, nie¿ywy, bez g³osu sta³ ci¹gn¹c z ³¹k i wsysaj¹c
w siebie ciemnoœæ najgêstsz¹. Z dalekoœci, z zarzecznych pagórków, które w nocy dawno zginê³y, dolatywa³o czasami ¿ywe naszczekiwanie psów. W innych momentach wybija³a siê na
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wierzch cisza. Ledwie-ledwie m¹ci³o j¹ suche trzaskanie p³on¹cych igie³, brzêk niewidzialnego komara. Czasem koñ g³oœniej. chrupn¹³ albo dmucha³ nozdrzami z umys³u, ¿eby odwiaæ
sieczkê i snadniej warg¹ trafiæ na nieliczne ziarna owsa. Od dalekich bia³odrzewów, z ³ona
wód, spoœród rokicin, iwiny i tataraku nadci¹gn¹³ powiew szelestny, wiatr zwilg³y, nasi¹k³y
o¿ywcz¹ woni¹, rozszerzy³ siê po suchym go³oborzu i obudzi³ szum leœny, szum czarny, gêsty od t³ustoœci ¿ywicznej, parny, ciê¿ki i gnuœny. Ale za chwile z suchych piasków ucieka³
i znowu cisza przyp³ywem niepostrzegalnym wraca³a na dawne miejsce.
Rafa³ wyci¹gn¹³ drugi worek z obrokiem, rzuci³ go wzd³u¿ bryczki i po³o¿y³ siê na wznak.
Patrza³ w niebo rozwartymi oczyma. Mia³ jeszcze w sobie os³upienie i niemoc nabyt¹
w chorobie. Od gwiazd sypa³ siê w ciemnoœæ nocy pylny brzask, srebrny posiew œwiat³a. Bia³e smugi pary, mg³awice ob³oków, nie skupione jeszcze pierwociny chmur cicho i sennie przep³ywa³y miêdzy gwiazdami. Cia³ka ich mleczne nik³o jaœnia³y od brzasku-poœwiaty gwiazd,
by nieco dalej posun¹wszy siê w otch³añ, rozwiaæ siê w niedoœcig³¹ dla oka formê, staæ siê
niebem.
Noc by³a parna. Miga³y z rzadka szybkie i bezdŸwiêczne, suche b³yskawice, które lud zowie
zwiastunkami pogody. Zostawa³y po nich w oku tylko przeœliczne, niebieskawe wizje fioletowych lasów, wsi usypiaj¹cych miêdzy sadami, pól zielonych. Wzrok i myœl zatapia³y siê
w nieprzeniknion¹ noc, szukaj¹c nadaremnie widzianych przez chwilê zarysów.
Fornal usn¹³ jak k³oda w pobli¿u gasn¹cego ognia.
Kiedy Rafa³ le¿a³ bezczynnie, rad, ¿e nic nie czuje, ¿e nawet nie wie, gdzie jest i co siê z nim
dzieje, w pobliskiej kêpie olszyny rozleg³ siê dŸwiêk... Jeden, po nim drugi, trzeci... M³odzieniec zerwa³ siê i usiad³. S³ucha³ tonów s³owiczych, ca³owa³ je z radosnym uœmiechem, przyciska³ do serca wszystk¹ moc¹ duszy, wszystkimi si³ami cia³a. Z wolna te dŸwiêki metaliczne, tony pierwotne, tak lekkie, jakby je wywo³ywa³o dotkniêcie strun cytry przez ró¿nobarwne pióro pawia, poczê³y zapadaæ w niego, lecieæ wskroœ, jak ostry krzemieñ przelatuje g³êbinê wody. Wówczas pos³ysza³ wyrazy... Wyrazy niematerialne, nazwy-pieszczoty, pog³askania,
dotkniêcia pe³ne czci, poca³unki oddane duszy przez duszê wpoœród uk³onów a¿ do ziemi
i wpoœród dymów wonnego kadzid³a. Wyrazy nowe, o których nic nie wiadomo, czym s¹: czy
mi³oœci¹, czy nienawiœci¹, czy litoœci¹, czy wzgard¹ i potêpieniem. Us³ysza³ ca³e dzieje swojej mi³oœci w owych poœwistach przecudownych, lec¹cych jakoby brylantowe strza³y w jasny
lazur a¿ do samego zenitu, w zagiêciach dŸwiêku, który w boleœci na dawne miejsce powraca
jakby niewolnik w jarzmie z krzy¿em zgiêtym, poszarpanym batem siepacza, w strzelistych
pieniach samotnych, pe³nych si³y i dumy, w dŸwiêkach wolnych, oszala³ych z zachwytu, najpotê¿niejszych na ziemi, niedoœcig³ych. Zdawa³o mu siê chwilami, ¿e to w nim samym, sobie samemu œpiewa ów niewys³owiony z³otostron i ¿e to on sam wyrywa z niego zdrêtwia³ymi palcami owe krzyki duszy, przeci¹g³e, d³ugie, padaj¹ce jakoby ptaki zabite u jakiegoœ kresu boleœci. Pos³ysza³ imiê kochanki, nazwê jej w³osów, barwê jej oczu. Z³o¿y³ umêczon¹ g³owê na jej piersiach, trzês¹cych siê od p³aczu, przycisn¹³ usta do policzków, do powiek mokrych i s³onych od ca³onocnych ³ez.
Pierwszemu s³owikowi, który tê tonikê zacz¹³, odpowiedzia³ z dala drugi, tamtemu trzeci...
Do tego trójdŸwiêku przy³¹czy³ siê czwarty tworz¹c z pierwszymi akord niewys³owiony. Daleko w gêstwinach nadwodnych œpiewa³ ostatni.
By³y to jak gdyby czaty, nocne wojska uczuæ, wigilie czyhaj¹ce po nocach na samotn¹ mi³oœæ, która by siê zab³¹ka³a przechodz¹c tymi stronami.
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Skoro tylko dnieæ zaczê³o, zbudzi³ Wincentego i jecha³ w dalsz¹ drogê. Wypoczête i popasione konie sz³y raŸniej. Z prawej i lewej strony widaæ by³o wsie i folwarki spalone przed dwoma laty do przyciesi. Sta³y jeszcze szerokie, czarne place zgorza³ej ziemi, których murawa
przej¹æ nie zdo³a³a. Le¿a³y stosy opalonych belek, krokwi na wêgiel zetla³ych. Rozwarte paszcze okien we dworach, drzwi powy³amywane, okiennice wisz¹ce krzywo na ostatnim haku,
sufity zwis³e nad zburzonymi œcianami, do pó³ str¹cone kominy i piecowiska przywalone zesch³ym popio³em widaæ by³o naokó³. Tu i owdzie wznosi³y siê na popieliskach domostwa,
stodó³ki, obory. Tam i sam nowy dwór dŸwiga³ siê miêdzy zwêglonymi lipami, które jak czarne pochodnie bi³y w oczy ze œrodka zielonych pól. Wiêkszoœæ wiosek sta³a jeszcze pustkowiem, gnieŸdzi³a siê w budach.
Z po³udnia Rafa³ min¹³ Chêciny. Stary, strzaskany zamek, baszty czarne, pêkniête, mur trupi
unosi³ siê przed nim w powietrzu niby czaszka rozbita. W jechali w okolicê górzyst¹, leœn¹
i d¹¿yli do miejsca przeznaczenia. Nigdy tu jeszcze Rafa³ nie by³. Ukaza³ mu siê kraj zgo³a
inny: cichy, zapad³y, smutny. Przestrzenie wzgórz bezu¿ytecznych, o glebie czerwonawej,
zaros³ej soœnin¹ albo ja³owcem, piaski na wzniesieniach, sapy nad rzekami. Z traktu skrêcili
na boczn¹ drogê i w¹skim leœnym szlakiem jechali a¿ do wieczora. Korzenie œwierków jak
wê¿e przerasta³y drogê, a gdy siê od niej cofnê³y drzewa, to otwiera³a siê przed oczyma ¿ó³ta
smuga litego piasku z dwiema koleinami, które daleko, daleko w las siê ci¹gnê³y. Dooko³a
sta³y smuk³e œwierki, jak strza³y zaopatrzone w be³ty dla bardziej chy¿ego lotu. Zielony, œwiec¹cy siê mech wiosenny otula³ rudawosin¹ ich korê. S³oñce wnika³o do g³êbi lasu i promienie jego przelewa³y siê nie tylko przez g¹szcz ga³êzi, ale nadto przeœwietla³y nowe, tegoroczne ich wyrostki. M³ode, miêkkie, zielono¿ó³te ig³y by³y przeŸroczyste jakoby krople wody.
Cieñ od drzew by³ na m³odych murawach dziwnie uroczy, lêkliwy, p³ochy i czu³y. Zdawa³o
siê, ¿e niechêtnie znosi ludzkie spojrzenie, ¿e istnieje tylko dla siebie, a cofa siê i kryje, gdy
nañ patrzeæ. Rafa³ œledzi³ go spod nawis³ych powiek.
Szepta³ do niego jak do brata:
- Cieniu, mój cieniu...
Ró¿owe, wiosenne szyszki zda³y siê topiæ i rozp³ywaæ w cieple s³oñca. Pachn¹ca ¿ywica
wylewa³a siê z nich i zapach jej sp³ywa³ ku ziemi. Jeszcze siê trawa bujna nie puœci³a w lasach. Zesz³oroczne ig³y i suche liœcie zaœcie³a³y grunt barw¹ cmentarn¹, ale ju¿ tu i tam mokra droga w g³êbokim cieniu lœni³a istnym szmaragdem zieleni. Miejscami grunt by³ twardszy. Tam w g¹szczach jedliny dymi³y siê m³ode brzózki niby ob³oczki wiosenne. W g³êbi lasu
drzewa siê przerzedza³y i widaæ by³o samotne obrêby, gdzie na znacznym obszarze spokojnie
usypia³y smugi p³ytkiej, stoj¹cej wody. Warstwy spad³ych igie³ le¿a³y na jej dnie, rudziej¹c
¿ywo jak bursztyn. Dooko³a takich zalewisk z wybuchem krzewi³a siê zieleñ borówek, m³ode, jasnozielone œwierczki tapla³y siê w niej jak g¹siêta, a jaskry ze wszech stron ram¹ obejmowa³y p³omienn¹. Na zwilg³ym w pobli¿u sapie barwi³y siê niebieskie kwiatki Matki Boskiej i kêpy niezapominajek.
Szkapy sz³y noga za nog¹. Ko³a bryczki zeskakiwa³y z korzenia na korzeñ albo zarzyna³y siê
w g³êbokim piasku. Wówczas bryczka ledwo podawa³a siê naprzód, monotonnie skrzypi¹c.
Suchy piasek sun¹³ po sprychach jak w klepsydrze. Dla Rafa³a bardzo mi³ymi przyjació³mi
by³y te leœne g³êbiny. Czu³ siê tu skrytym ze swoj¹ dusz¹, niewidocznym i jakby przygarniêtym. Têsknota jego, jak niewolnica na powrozie, znu¿ona d³ugim jarzma uciskiem sz³a w kraj
naznaczony, patrz¹c z ¿a³ob¹ na miejsca, które mija³a. Po uprawnych niwach sandomierskich,
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gdzie wyzyskan¹ by³a ka¿da skiba a¿ do przykopy, te zapomniane obszary lasów, rosn¹ce
samow³adnie takie¿ jak przed wiekami, takie same, byæ mo¿e, jak na zaraniu œwiata, by³y
bliskie jego duszy, chorej z mi³oœci. Pcha³o go, ¿eby wyskoczyæ z bryki, rzuciæ siê tu na ziemiê i samemu zostaæ w ci¹gu d³ugich dni i d³ugich nocy, dotykaæ rêkoma tylko drzew, a ustami kwiatów. S³uchaæ, jak wiatr sennie przygrywa na ga³êziach sosen...
By³ na granicy, na samym progu rozumienia przedziwnej mowy owych leœnych, p³ytkich jeziorek i drzew, które w nie patrz¹ przez lata, s³ysza³ dŸwiêk, szept, westchnienie... Wiedzia³
dobrze, jakby by³ swoim w³asnym profesorem, ¿e jeœli teraz g³osu owego nie zrozumie, nie
pochwyci go w duszê swoj¹, to ju¿ nigdy, przenigdy nie odezwie siê do niego ta mowa... Jecha³ dalej a dalej, dziwi¹c siê samemu sobie, uczuciom, które siê w nim z wolna przetwarza³y, ¿ywym, twórczym g³osom œwiata.
Mia³o siê ju¿ pod zachód s³oñca, kiedy wyjechali z lasów.
Otwar³a siê przed nimi jakby ogromna polana, wykarczowana w boru. Rozdziela³y j¹ piaszczyste wzgórza poros³e kar³owat¹ soœnin¹, ja³owcowe przestwory i uprawne pola. W dali, na
krañcu tego obszaru, pod przeciwleg³ym lasem, b³yszcza³ w zachodz¹cym s³oñcu ogromny
jakiœ staw i rzeka, która d³ug¹ taœm¹ blasku wi³a siê w nizinach zaros³ych olchami. Miejsce,
gdzie znajdowa³a siê bryczka, by³o pod wzgórzem i ca³¹ rozleg³¹ dolinê widzia³o siê stamt¹d
jak na d³oni. Daleko, nad owym stawem, bieli³ siê w kêpach drzew bia³y dwór.
- To je Wygnanka, paniczu - rzek³ Wincenty obracaj¹c siê na koŸle. - Tam m³ody pan mieszka.
- To jest Wygnanka - powtórzy³ Rafa³.
Teraz dopiero przypomnia³ sobie, ¿e wkrótce ma powitaæ brata. Nie zna³ go prawie, gdy¿ ów
brat, poró¿niony z ojcem, nigdy w Tarninach nie bywa³. Wiedziano tylko o nim, ¿e raniony
ciê¿ko, bliski by³ œmierci i ¿e póŸniej osiad³ w owej Wygnance. Te wiadomoœci, Bóg raczy
wiedzieæ od kogo, jakby od g³uchej ziemi, mia³a matka. Wiedzia³o tym i ojciec, ale nigdy ani
jedno s³owo o synu Piotrze nie by³o wymówione g³oœno w Tarninach. Rafa³owi przysz³a teraz do g³owy myœl, ¿e i brat mo¿e go Ÿle przyj¹æ... Có¿ wówczas? Nie odpowiada³ sobie na
pytanie, ale mia³ je wyryte w sercu. Wówczas zostaje... Kraków, Warszawa, Berlin...
S³oñce zesz³o za dalekie lasy i st³umiony zosta³ ostatni jego promieñ. Znu¿one konie wlok³y
siê tak ociê¿ale, ¿e furman co chwila wyra¿a³ obawê, czy aby znowu nie ustan¹. Jak na z³oœæ,
droga by³a jak najfatalniejsza. Niezg³êbione bajoro sta³o miêdzy dwiema d³ugimi pryzmami
kamieni, które wyrzucono z roli. Kamionki te os³onione by³y kêpami tarniny, która ju¿ okwita³a. Na przypiaskowych gruntach widaæ by³o mizerne pióra ¿yta i owsów. Gdy zmrok zapad³, w owym dalekim dworze wyb³ys³y œwiat³a w trzech oknach. Rafa³ dziwnego dozna³
œciœnienia w piersi. Patrza³ w te okna, których wyd³u¿one odbicia widaæ by³o w pob³yskliwej
wodzie stawu - i nie móg³ od nich oderwaæ oczu. By³a to pierwsza chwila, w której ci¹gu nie
cierpia³.
W nocy ju¿ przywlekli siê nad brzeg wody. Dro¿yna, podarta przez wiosenne ulewy, zni¿y³a
siê za groblê i sz³a miêdzy gajami olszyn, w bród przecinaj¹c strumienie, które p³ynê³y z upustu i m³yñskich pogródek. Koniska same j¹ znajdowa³y w ciemnoœci. Ca³y ten obszar przesi¹k³y by³ wod¹ i napojony jej ciekawym, nêc¹cym, uroczym szelestem. Mrok pe³en by³ wieczornego oparu. Zarysy drzew, krzewów, kêp i g¹szczów wynurza³y siê i ginê³y w ciemnicy.
Wy¿ej nad poziomem stawu srebrzy³ siê bia³awy, rzadki tuman. Serce Rafa³a bi³o niespokojnie. Rozgl¹da³ siê w ciemnoœci jeszcze niezupe³nej i zapoznawa³ sercem z tajemnic¹ tego
zak¹tka. Widzia³ przed sob¹ ci¹gle na wzgórzu œwiec¹ce przez g¹szcze drzew owe trzy okna.
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Min¹wszy czarn¹, lit¹ masê m³yna, bryczka zwróci³a siê w górê i stanê³a przed zamkniêtymi
wrotami.
Naokó³ nie by³o ¿ywej duszy. Wincenty zacz¹³ wo³aæ, ale nikt nie nadszed³, wiêc sam odniós³ na bok wrótniê. Dziedziniec wci¹¿ siê dŸwiga³ ku górze a¿ do dworu. Bez turkotu, bez
szelestu prawie zajechawszy pod cieñ ogromnych drzew przed gankiem, Rafa³ nieœmia³o zeskoczy³ z bryczki i wszed³ do sieni. Gdy stuka³ w ciemnoœci, poszukuj¹c wejœcia, drzwi
otwar³y siê przed nim i cz³owiek wysokiego wzrostu zapyta³ w sposób wskazuj¹cy niezwyk³ego j¹ka³ê:
- Któ¿ ta?
Rafa³ nie wiedzia³, co ma odpowiedzieæ, gdy¿ nie brata mia³ przed sob¹. Zapyta³ wreszcie:
- Czy pan kapitan Olbromski jest w domu?
- W w... w... domu. A któ¿ ta?
- Brat.
Ów cz³owiek odsun¹³ siê i Rafa³ wszed³ do pokoju. Gdy siê znalaz³ za progiem, ujrza³ brata
wychodz¹cego z s¹siedniej izby. Kapitan Olbromski by³ wysoki, szczup³y i nieco naprzód
pochylony. Mia³ twarz bardzo piêkn¹, zupe³nie wygolon¹. D³ugie w³osy z czo³a w ty³ zaczesane spada³y a¿ na ko³nierz jego bia³ego surduta. Gdy rozpozna³ Rafa³a, uœmiech g³êbokiej
radoœci, prawie zachwytu, prawie szczêœcia ukaza³ siê na jego twarzy. I w sercu Rafa³a coœ
drgnê³o na widok tej postaci, któr¹ z dzieciñstwa ledwie-ledwie jak przez sen pamiêta³. Kapitan przycisn¹³ go do piersi i bez s³owa, d³ugo ca³owa³ w usta. Gdy go wreszcie posadzi³
przy stole, jeszcze d³ugo, zas³aniaj¹c oczy od blasku œwiecy, patrza³ na niego w milczeniu.
- Sam przyjecha³eœ? - zapyta³ wreszcie przyduszonym g³osem.
- Sam.
- A mama, ojciec ¿yj¹?
- ¯yj¹, proszê brata.
- I zdrowi?
- Zdrowi.
- A siostrzyczki: Zofka, Anusia?
- Zdrowe...
- Zdrowe... Mama tu do mnie za tob¹ nie przyjedzie?
- Nie.
- Nie przyjedzie... Ale ty zostaniesz d³u¿ej, prawda? Nie zaprzecz! Prawda? zostaniesz?
- Zostanê.
Kapitan po³o¿y³ rêkê na rêce Rafa³a i œcisn¹³ j¹ mocno. Po chwili odwróci³ siê do s³u¿¹cego,
który sta³ przy drzwiach, ze s³owami:
- Michcik, zajmiesz siê koñmi panicza i pomyœl o wieczerzy.
- We-we-d³ug... - mrukn¹³ tamten szczêkn¹wszy przy tym zêbami, jakby chcia³ uk¹siæ coœ
zawieszone w powietrzu, wykrêci³ siê na piêcie i poszed³.
Gdy zostali sami, kapitan Piotr spogl¹da³ za nim we drzwi przez czas niejaki, a potem zwróci³ siê do Rafa³a s: zapytaniem:
- Czy ojciec dobrodziej, czy... nie kaza³ powiedzieæ mi... To jest...
- Nic a nic! -rzek³ Rafa³ prêdko i zaczerwieni³ siê, jak gdyby go schwytano na uczynku kradzie¿y. Czu³ w sobie nies³ychane jakieœ wzburzenie, nie doœwiadczane nigdy. Pierwszy raz
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w ¿yciu sta³ w obliczu czegoœ, co by³o niby nim samym, a by³o razem obce, wynios³e, dostojne.
Piotr powtórzy³ jak echo:
- Nie, nic a nic!
W dŸwiêku tym brzmia³o tyle krwawego cierpienia, ¿e Rafa³ znieœæ go nie móg³. Czu³, ¿e
musi z³agodziæ to, co powiedzia³:
- Jakem wyje¿d¿a³-zacz¹³ tonem objaœniaj¹cym-to nawet nie widzia³em jegomoœci, bo by³
w³aœnie... w polu.
- W polu by³... - uœmiechn¹³ siê starszy.
- A tak, wyszed³...
- I nie po¿egna³ siê z tob¹?
- A nie, bo nawet... muszê powiedzieæ...
- Mów ze mn¹ œmia³o. Ja ciê nie bêdê s¹dzi³ surowo... - uœmiechn¹³ siê Piotr. - Musia³eœ coœ
tatuñciowi przeskrobaæ.
Rafa³ wyszczerzy³ siê cynicznym, niemi³ym œmiechem, który ukaza³ wszystkie jego zêby.
- A rzeczywiœcie...
- Mów¿e œmia³o!
- Jegomoœæ tatuñcio kaza³ mi precz jechaæ z domu! Tyle ¿e mi da³ œlepego wa³acha i koby³ê
Margolê do wywiezienia, jak trupa na mogi³ki:
- O! I za có¿ to?
- A bo zajeŸdzi³em wierzchówkê.
- ZajeŸdzi³eœ koby³ê... I za to tylko?
- A no... mówiê bratu.
- Có¿ to za koby³a takiej ceny?
- „Baœka”, co to Ÿrebica po Popielatce.
- Nie widzia³em jej... Dawnom ju¿ w domu nie by³. Ale nie martw siê, Rafciu. I ja wyjecha³em, a raczej wyszed³em, bez po¿egnania, prawie psami wyszczuty. Dawne to rzeczy... Myœla³em, ¿e ojciec przysy³a przez ciebie...
Kapitan wsta³ i pocz¹³ chodziæ z k¹ta w k¹t izby. Rafa³ wodzi³ za nim oczyma i z nadzwyczajn¹ ciekawoœci¹ wch³ania³ w siebie jego figurê, sposób mowy, ka¿dy ruch, gest, ka¿de
skrzywienie twarzy. Nie móg³ sobie daæ rady z uczuciem nieporozumienia, jakie go ogarnia³o na widok postaci tego brata... Nie móg³ na to przystaæ, ¿e ów brat tajemniczy, który poza
dom rodzinny gdzieœ na œwiat siê wyniós³ szeroki i sta³ symbolem rzeczy okrytych milczeniem, groz¹, rzeczy wielkich i straszliwych, mieszka oto w tak nêdznym starym domu. „To¿
to jest on? Piotr?” - myœla³ przypatruj¹c mu siê ukradkiem. Ale jednoczeœnie, gdy znika³a owa
gruba zas³ona, usunê³a siê razem jakby zapora dziel¹ca. Nienasycona ciekawoœæ i coœ innego
jeszcze, nowego, bliskiego, mi³ego, kaza³o mu zapomnieæ o wszystkim na œwiecie. Oczy mu
siê œwieci³y jak dwa ognie ¿ywe.
Piotr stan¹³ przed nim. Zacz¹³ mówiæ:
- Widzisz, braciszku... Jesteœ jeszcze bardzo m³ody i nie powinieneœ mo¿e wiedzieæ o tym
wszystkim, co ci wyjawi³em. Ale... któ¿ wie, co siê stanie jutro... Chcia³em ci otwarcie powiedzieæ, dlaczego tak dawno u was nie by³em, ¿ebyœ nie myœla³ Ÿle o moich sentymentach
dla rodziny.
- Nie, gdzie¿ tam!
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- Tak by³o ze mn¹... Odda³ miê ojciec do szko³y kadetów. Nie by³em w domu bardzo d³ugo,
bo na lato zwykle zabiera³ miê do siebie jeden przyjaciel ze szko³y. Przyjecha³em do Tarnin
pierwszy raz, gdym ju¿ by³ gefrejterem. Mia³em g³owê na³adowan¹ myœlami... Nie wiem, czy
miê bêdziesz rozumia³...
Eks-student przybiera³ miny jak najbardziej odpowiednie, choæ w istocie nie by³ pewny swego.
- Ju¿ w szkole, uwa¿asz, zaczê³a siê by³a komocja w umys³ach. Du¿oœmy czytali... Uwagi nad
¿yciem Jana Zamoyskiego, ¯ywot Chodkiewicza, to by³y jakby œwiat³a pochodni w noc
ciemn¹. Dam ci te ksi¹¿ki... Na opresjê kmiec¹, na kurs sprawy publicznej krwawym patrzaliœmy okiem. Ka¿dy zaufa³ w szpadzie i na ni¹ poprzysi¹g³. Wierzyliœmy, ¿e ca³a Rzeczpospolita na naszym le¿y ramieniu i ¿e to my j¹ wydŸwigniem. Gdym wróci³ do dom i zacz¹³
rozmawiaæ z ojcem, porwa³a miê desperacja. Ojciec sta³ po stronie i w szeregu tych, których
na œmieræ nienawidzi³em. Kaza³ mi tak postêpowaæ, tak nawet myœleæ jak on i oni. Nastawa³,
¿ebym siê zapar³ samego siebie. W jednej rozmowie zel¿y³ miê, w drugiej zagrozi³...
- Wiem, wiem... - jêkn¹³ Rafa³.
- S³ysza³eœ o tym w domu? - pyta³ Piotr schylaj¹c siê nad nim.
- S³ysza³em.
- Mama ci mówi³a?
- Mama, Anusia...
Piotr oddycha³ szybko i ciê¿ko... Policzki mu pa³a³y. Prêdko chodzi³ po izbie i kiedy niekiedy
rzuca³ wyraz cichy jak oddech:
- Zdepta³ mój oficjerski honor. To nic! Ale duszê wszystk¹ nogami... W strasznym gniewie,
w dzikoœci wzburzenia... gdy parobków:.. krzykn¹³em, ¿em oficjer, ¿e siê nie dam... wyrwa³em z pochwy! Bo¿e mój!...
Usiad³ prawie bez tchu. Siedzia³ tak, chwytaj¹c oddech piersiami prêdko i z trudem. Mówi³
jeszcze:
- Noc¹ wyszed³em. Tyle ju¿ lat! Gdyœmy z Brac³awszczyzny pod Grochowskim dniami i nocami ku Po³añcowi... z dala widzia³em nasz¹ stronê... A potem... ¿eby te¿ s³owo!
- Ojciec nic o bracie nie wiedzia³ i my to samo.
- A i có¿ mieliœcie wiedzieæ? To co o ka¿dym. Na Szczekociñskim placu... sk³u³y mnie bagnetami Prusaki... Krew miê usz³a... Le¿a³em miêdzy trupami. Ten oto ¿o³nierz, coœ go widzia³, wróci³ siê po mnie w nocy, nalaz³ miê pó³¿ywego. Na rêku wyniós³... Le¿a³em po dworach w Krakowskiem, a jakem wreszcie wsta³, w gruncie rzeczy... nie by³o ju¿ po co...
Strzepn¹³ palcami i rzek³ prêdko:
- Och, nie mogê... gadaæ!
Po chwili jednak zacz¹³ znowu:
- Przyszed³em tu z tym ¿o³nierzem, sk¹d on rodem. Wzi¹³em w dzier¿awê tê oto wioszczynê
i tak siedzê. Ziemi tu ma³o, wiêc karczujemy ja³owce. Smutek miê zagryza... A z domu... ¿eby
te¿ s³owo!
Rafa³, pobudzony przez szczególne uczucie, zacz¹³ mówiæ o domu, rozwodziæ siê o wszystkim, co zasz³o i zosta³o w pamiêci. Piotr zatrzyma³ siê znowu przed nim i pa³aj¹cymi oczyma roznieca³ w nim swadê. Porozumiewali siê za pomoc¹ dŸwiêków urwanych, zdañ ledwie
zaczêtych, okrzyków, naœladowañ g³osów ludzkich i zwierzêcych. Piotr pyta³ siê, jak ch³opiec, o drzewa przed domem i w ogrodzie, szczególnie o pewien stary brzost w dole sadu,
o konie i psy, o sprzêty w domu, o pola, drogi, o parobków i ch³opów. Oczy jego i usta œmia80

³y siê teraz tak samo jak oczy Rafa³a. Stali siê teraz zupe³nie podobni, byli jak jeden we dwu
osobach. Czasami, wœród powieœci o czymœ domowym, przerywali sobie cichym okrzykiem,
jakimœ ledwie pocz¹tkiem œmiechu, i niby na skrzyd³ach lecieli do czegoœ innego. Piotr zadawa³ pytania o stare ciotki, o rezyduj¹cych niedo³êgów, a o ka¿dego i ka¿d¹ dowiadywa³ siê
jednym jakimœ ruchem naœladuj¹cym, jednym charakterystycznym zmru¿eniem oka albo samym bezs³ownym dŸwiêkiem g³osu. Niekiedy w œrodku ¿ywego œmiechu twarze obudwu
krzep³y jakby zmro¿one, gdy przesuwa³o siê jakieœ bolesne, bez s³ów wiadome wspomnienie, jakaœ klêska znana i wiecznie, pomimo wszystko, ¿ywa i wielka.
Michcik nakry³ stó³ ma³ym obrusikiem i ustawi³ talerze, a oni tego nie dostrzegli prawie.
Wieczerzê wiêcej ni¿ biedn¹ spo¿yli prêdko, nie zwracaj¹c uwagi. Michcik pos³a³ Rafa³owi
na sofie obitej zielon¹ skór¹ i stoj¹c przy drzwiach niekiedy pomrukiwa³.
- IdŸ spaæ, stary:.. - rzek³ do niego Piotr nie przerywaj¹c rozmowy.
¯o³nierz znowu wyj¹kn¹³ swoje: „Wed³ug!” - i odszed³. Œwiece spali³y siê w blaszanych lichtarzach. Piotr wyszuka³ i zapali³ nowe. Dopytywa³ siê, pomimo wszystko, g³ównie 0 ojca. Zadawa³ tysi¹ce pytañ o jego zdrowie, chcia³ posi¹œæ wszelkie szczegó³y o tym, jak te¿ wygl¹da.
Rafa³, brn¹c w opowiadaniu, traci³ z oczu granice, których dotychczas nigdy nie przekracza³.
Pierwszy raz w ¿yciu by³ tak szczery. Sam nie wiedzia³, kiedy mu przysz³a myœl, ¿eby powiedzieæ Piotrowi prawdê o nocnej przygodzie, o walce z wilkiem, ¿eby wyznaæ mi³oœæ dla Heleny. Wtem niespodziane uczucie, jakby jej rozkaz, zaleci³o mu milczenie.
Piotr s³ucha³ wszystkiego z oczyma szeroko otwartymi. Po dziesiêæ razy kaza³ sobie powtarzaæ szczegó³y. Od jednej sprawy rozmowa skaka³a do zgo³a innej. Nie spostrzegli siê, kiedy
blask œwiec poblad³ i sprzêty bardziej widocznymi siê sta³y. Przez otwarte okna wp³ywa³
ch³ód rzeŸwy. Ga³êzie i prêty ich, p³awmy z liœæmi ledwie rozwiniêtymi, szedziwe od rosy
nadrannej, bez ruchu le¿a³y w pustkach okiennych, snem nieprzepartym objête. Kiedy niekiedy wszak¿e jakaœ gibka rózga nowotna zadr¿a³a niby od przenikaj¹cego ch³odu i nagle kroplisty deszcz z niej siê sypa³ szeleszcz¹c w dwójnasób przestraszaj¹co, jak zwykle we œnie...
Kiedy niekiedy zimny i zwilg³y wietrzyk nadwodny wiesza³ siê miêdzy ga³êziami hiszpañskiego jaœminu i tuli³ w mokre liœcie, ¿eby pod dachem ich, na œliskiej, ledwie zrodzonej odnó¿ce usn¹æ na chwilê, wytchn¹æ po¿ywnym drzemaniem nadrannym. Z mglistej daleczyzny
wynurza³ siê ³agodny, miêkki g³os kurki wodnej. Dnia³o.
W ramach okien rozpoœciera³ siê cichy b³êkit, a w nim ciemnymi smugami. zarysowywaæ
poczê³y dalekie wzgórza i pasma leœne na równinach. Wysoko, na bezchmurnym niebie, jak
lilia œwieci³a siê ostatnim blaskiem gwiazda poranna zwiernica. Ju¿ zorza rdzaw¹ ³un¹ zza
œwiata id¹c obejmowa³a r¹b ziemi. Piotr rzek³:
- Nie widzia³eœ nawet, Rafuœ, jak tu jest u mnie. ChodŸ no, zobacz. Ju¿ œwita.
Stanêli obaj w otwartym oknie.
W dole, tu¿ za p³otem ogrodu, widaæ by³o skroœ ga³êzi uœpiony staw. Z wód jego bia³o-niebieskich, jak stal zsinia³a od ognia, dymi³y siê mg³y cudnobarwne. Pokrewne ziemi i niebu,
opuszcza³y wodê dla nieba, oddzielaj¹c siê od niej z ¿alem, jak dusza, kiedy rzuca w³asne
swe cia³o. Ale nim odesz³y, sta³y nad ni¹, jak gdyby w mod³ach utopione. Zda³o siê wtedy
patrz¹cym, ¿e ta chwila trwaæ winna wiecznie, ¿e ona to jest wiecznoœci¹, ¿e tak¹ w³aœnie
jest nieskoñczonoœæ. Ale œwiat³oœæ z dala nadchodz¹ca pokropi³a hyzopem cienie, i na jej
wszechw³adny znak woda samotna zosta³a w dole, a mg³y porzuca³y jej ³ono. Zwija³y swe
cudne, pow³óczyste szaty, rozszerza³y przezroczyste skrzyd³a i mdlej¹c, wij¹c siê z ¿alu, gi81

nê³y w b³êkicie. Tam gdzie jeszcze œwit nie dotar³, w g³êbiach olszowych, siostry ich b³êkitne
œni³y wczoraj zaczêty, g³uchonocny sen. Drzewa wœród nich by³y inne: jasnoniebieskie mia³y
liœcie, a pnie ich zdawa³y siê wyrastaæ ze œnie¿nego ob³oku. Dalekie mielizny piasku na p³ytkim wybrze¿u wody by³y ró¿owe jak policzki zbudzonego dzieci¹tka. Za stawem, na p³askim
wzgórku, sta³a nieruchom¹ tarcz¹ szmaragdowa oranina, lœni¹ca zasiewem jarego ¿yta, które
ju¿ w niwê ¿yj¹c¹ w³asnym ¿ywotem zmieniaæ siê poczê³o.
Piotr obj¹³ Rafa³a wpó³ lew¹ rêk¹. I Rafa³ nieœmia³o ogarn¹³ brata równie¿ ramieniem. Zamilkli. Nieruchomo przetrwali owo œwitanie patrz¹c siê w cudne wody, w niewys³owion¹
barwê niebios, która z wolna p³on¹æ zaczyna³a, w ¿ywe jej odbicie na nieruchomych odmêtach. By³o tak cicho, ¿e wzajem s³yszeli, jak ¿ycie w ka¿dym z nich p³ynie...
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Samotny
Przeminê³a wiosna.
Rafa³ spêdzi³ j¹ w Wygnance. Brat Piotr zostawi³ mu zupe³n¹ swobodê. Wygnanka le¿a³a za
borami, z dala od szerszych dróg, w pustce zupe³nej. Roli tam by³o niewiele, i dopiero kapitan, wzi¹wszy wioskê w dzier¿awê, pocz¹³ wyprawiaæ i obsiewaæ nieu¿ytki. Tu¿ za stawem,
na wzgórzu, rozci¹ga³a siê du¿a przestrzeñ bezp³odnego pastwiska. Ta gleba, zaros³a ja³owcem, wrzosem, brzezin¹, a pachn¹ca macierzank¹, by³a, widaæ, przed wiekami orana, gdy¿
znaæ po niej by³o wyraŸne bruzdy i zagony. Gdy Rafa³ przebywa³ j¹ po raz pierwszy, zdyba³
¯yda z krzyw¹ nog¹, który kilofem, maj¹cym niejakie podobieñstwo do niego samego, wydziera³ z ziemi ja³owce. Rafa³ wda³ siê ze starcem w rozmowê i dowiedzia³ od niego wielu
szczegó³ów. ¯yd nazywa³ siê Uriasz („ale to tylko na papierze”), „naprawdê” zwano go Uryœ.
By³ z fachu szewcem, ale robi³ tak¿e i inne roboty. Jak kilof do Urysia, tak znowu Uryœ z ca³ej swojej figury podobny by³ do drzewa, do wierzby, do pnia z krzywymi korzeniami. Sêkate
jego rêce okryte by³y du¿ymi plamami piegów, jakby zastyg³¹ ¿ywic¹. Broda i pejsy tak sp³owia³y na s³oñcu i w czasie pluchot, ¿e przypominaæ mog³y bardziej mech drzewny ni¿ ludzkie w³osy. Odzienie ga³gañskie upodobni³o siê ca³kiem do kory.
Teraz, gdy pan kapitan zacz¹³ trzebiæ pustki, jego do tej roboty najmuje. Dawniej, przed dwoma laty, pan kapitan czasami przychodzi³ na nowinê i w³asn¹ rêk¹ dar³ ja³owce. Ale pan kapitan i wtedy nie mia³ potrzebnej si³y, a ja³owiec ma korzeñ d³ugi jak ludzka bieda. Nie. Nie
mia³ si³y. Mo¿e mia³ dawniej, pewnie mia³, ale teraz to ju¿ ca³kiem nie ma. Jak mo¿na mieæ
si³ê po tak wielkiej s³aboœci? Teraz ju¿ ani razu nie przychodzi na rolê. Pan kapitan jak wolnym krokiem przyby³, to on lubi³ usi¹œæ na kamieniu i patrzeæ, jak Uryœ pracuje. On nie dlatego przychodzi³, ¿eby tê robotê dopilnowaæ... To nie jest taki cz³owiek, co drugiego pilnuje... Urysia nie trzeba pilnowaæ. On siad³ na kamieniu, podpar³ g³owê na rêce i patrza³. On
patrza³, on milcza³. Ale za najm¹drzejsz¹ mowê obstoi takie niemówienie, jeœli cz³owiek tak
patrzy na cz³owieka. Z przeproszeniem panicza, czemu taki chrzeœcijanin nie urodzi siê na
¿ydowskiego rabina? Du¿o siê trafi m¹dre rabiny miêdzy zakonnymi, ale najm¹drzejszy rabin miêdzy rabinami, sam magiet, nie bêdzie taki m¹dry jak pan kapitan. On wszystko wie ze
swego rozumu. Jego ka¿de s³owo mo¿na sprzedaæ za gotówkê, jak najlepszy towar. Parê razy
to on siê odezwa³ nie o te karczowanie, nie o zarobek, nie o jad³o i napitek, nie o tutejsze, ale
o tamte ¿ycie... Uryœ nie pamiêta, nie umie powtórzyæ, co on powiedzia³ o tamte rzeczy, o samym Adonaj, ale od tej chwili, kiedy k³adzie œmierteln¹ koszulê i zacznie mówiæ pacierze,
wie mocno, ¿e on mówi³ czyst¹ prawdê. On nie mówi³, jak zawsze mówi - bez urazy- goj do
¯yda, on nie mówi³ nawet jak ¯yd do ¯yda. Raz to on przyszed³, d³ugo milcza³, a w koñcu
zapyta³ siê Urysia o tamte ¿ycie, o wiecznoœæ... Co jest, jak cz³owiek umrze? Czy Uryœ wierzy w Jahwe? Niech mu powie... Uryœ siê bardzo przel¹k³, Uryœ dygota³, ale powiedzia³ mu
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prawdê. A potem on mówi³ takie wielkie s³owo do najbiedniejszego ¯ydka z Wygnanki, ¿e
Uryœ dopiero zobaczy³ jego rozum. To ¿yto ozime, co je tam widaæ, to pan kapitan sam wsia³,
ale tamto jare to ju¿ sia³ Michcik. Gdzie to kto widzia³, ¿eby taki szlachcic sia³ albo karczowa³? On siê przepasa³ p³acht¹ i sam sia³. Urysiowi jest bardzo przyjemnie, ¿e on karczowa³
tê nowinê, a pan kapitan j¹ zasia³...
Piêkny owies rós³ tam na nowej ziemi, jak dzikie ziele. Wœród jasnego zagaja wybucha³y gêsto
czarne, wynios³e jego kêpy o piórach szerokich, rozwiewnych i mieni¹cych siê w s³oñcu.
Rafa³ nie by³ tak ³askaw na Urysia jak brat Piotr. Opuœci³ go ze œmiechem i tylko czasami,
z g³êbi brzozowego gaju, który wœród pól dawniej wyprawionych pozosta³, przypatrywa³ siê
nieraz jego twardej pracy.
W tym gaju, w rozleg³ych ³¹kach, w dziewiczych i niedostêpnych rokitach nad stawem, przepêdza³ dni albo i wieczory, pogr¹¿ony w gnuœne marzenia. Zdarza³o siê, ¿e nieraz pó³ dnia
przele¿a³ na wznak w d¹browie, patrz¹c w niebo, w ob³oki sun¹ce wskroœ lazuru. Zdarza³o
siê, ¿e d³ugie godziny trawi³ skurczony na kêpie wœród wiklin i tataraków, niby to czatuj¹c
na kaczki. Dopiero g³ód pospolity wyrywa³ go z marzeñ i pêdzi³ ku domowi. Czêstokroæ opl¹tany przez swe myœli tak rozwlek³e, ¿e by³y prawie niczym, nie s³ysza³ dzikich hukañ Michcika powo³uj¹cych go na ¿o³nierski obiad. Innym razem przychodzi³ w dobie ca³kiem niew³aœciwej, pewny, ¿e siê stawia w terminie.
Jedyn¹ rzeczywistoœci¹ by³o dla niego to, co wrza³o w sercu. Dlatego tak¹ radoœæ sprawia³a mu
ka¿da chwila samotnoœci. Widoki stawu, zakrêtów rzecznych, ³¹k w czerwcu, gajów i dzikich
od³ogów mia³y dla niego powab niewymowny. Ich ¿ycie; opuszczone przez ludzi, czarowa³o
smutkiem swoim w³asnym, tamtejszym, przed wiekami osiad³ym, a tak duszy znajomym! Trafia³y siê w ci¹gu tych dni chwile zdziwieñ prawie bolesnych, a jednak sam¹ radoœci¹ bêd¹ce,
sk¹d miejsca te posiada³y coœ z niego samego, jak¹œ czêœæ z g³êbokoœci jego duszy, jakim cudem sta³y siê widomym obrazem niepochwytnego sekretu mi³osnej nocy. By³y tam czarne olchy nad wod¹... Nie, nie olchy. By³y czarne, z krwawymi pniami przeczucia nad wod¹ b³êkitn¹
i ruchom¹, zmienn¹ i s³ab¹, których widok rozdziera³ duszê smutkiem okrutnego rodzaju. By³y
m³ode dalekie brzózki... Gdy Rafa³ zwraca³ stêsknione oczy ku ich wierzcho³kom srebrz¹cym
siê w s³oñcu, ku sypkoszelestnym listeczkom, ku bia³opiennym cia³om, które siê wstydliwie
kryj¹ w przejrzyst¹ szatê, s³ysza³ w g³êbi siebie jak gdyby obietnicê tajemnicz¹, wyjawion¹
przez g³os obcy, g³os pe³en ³aski mi³osnej. Nie umia³by nikomu powiedzieæ, czemu patrz¹c na
widok czarnych rokit, gêstym zastêpem wiecznie posêpniej¹cych nad wartkim nurtem rzeki, sam
w sobie narzeka³ b³¹kaj¹c siê w poprzek wszelkich ustaw rozumu.
Gdy nieraz le¿a³ na suchych pagórkach, otaczaj¹cych niskie ³¹ki nadrzeczne, zatopiony w ciszê niezgruntowan¹, i gdy w nim budzi³y siê i ros³y marzenia o szczêœciu, serce mêskie i myœl
wspania³a, wysoko pod chmurami dawa³ siê s³yszeæ chrzêst skrzyde³ bujaj¹cego bekasa, jakoby œmiech szyderczy, pe³en z³ych zapowiedzi. Osoba Heleny znik³a z jego wyobraŸni, nawet wspomnienie o niej wype³z³o. Zosta³a siê w duszy pró¿nia niejasna; usadowiona poza
obrêbem wyobra¿eñ, przez któr¹ p³ynê³y strugi ³ez...
Kapitan Piotr spêdza³ te dni w zupe³nej równie¿ samotnoœci. Od rana Michcik wynosi³ mu
obszerne kar³o pod lipy na dziedziñcu, sk¹d by³o widaæ ca³¹ okolicê, i ustawia³ je na kobierczyku. Kapitan spêdza³ tam dzieñ ca³y, sennymi oczyma patrz¹c w przestwór. Blada jego
twarz, otoczona bujnymi w³osami, bez ruchu spoczywa³a na d³oni. Czêœciej wszak¿e wsparta
by³a bezw³adna g³owa o tyln¹ porêcz krzes³a i oczy zwrócone w niebo. W konarach odwiecz84

nych lip gra³y roje pszczó³. Pachnia³ odurzaj¹co subtelny, z³otolity kwiat lipowy. Z rabat
kwietnika, gdzie sta³y rzêdem w¹t³e balsaminy, goŸdziki i kêpy bratków, bi³a woñ rezedy.
W dali za stawem widaæ by³o ³¹ki okryte jeszcze trawami, które dopiero kosiæ zaczynano. Od
m³yna, nieruchomego w tej porze roku, dolatywa³ ciek³y szmer wody cedz¹cej siê ze stawide³, który w zupe³nej g³uszy coœ wiecznego powiada³. Gospodarstwo prowadzi³ Michcik. Pod
jego przewodem wychodzili ludzie na pañskie, on pilnowa³ parobków i dziewuch folwarcznych, dogl¹da³ koni i byd³a, stodó³ i œpichlerza, œpi¿ami i kuchni.. Sam tak¿e gotowa³ obiady.
Wieœ, z³o¿ona z jedenastu cha³up, œwieci³a na czerwonym, kamienistym wzgórku nêdz¹ swoich przegni³ych dachów i œcian zmursza³ych.
Jednego dnia w koñcu czerwca, zaraz po obiedzie, Rafa³ siedzia³ w cieniu lip obok brata
i mia³ za chwilê wyruszyæ na dalsz¹ wêdrówkê. Strzelba sta³a obok niego, torbê mia³ pod
rêk¹. Czeka³ tylko, ¿eby po³udniowy upa³ nieco zel¿a³. Wtem psy drzemi¹ce dŸwignê³y ³by
i poczê³y naszczekiwaæ. Za budynkami, na drodze, da³ siê s³yszeæ turkot i wkrótce w tumanie
kurzawy stan¹³ przed wrotami jakiœ pojazd. Za chwilê wpad³a na dziedziniec para kusych
kasztanów w lœni¹cych szorach z herbami, zaprzê¿ona do wolantki suto platowanej. Z powozu wyskoczy³ na ziemiê smuk³y m³odzieniec. Rzuci³ na rêce lokaja p³ócienny kitel i z piêknym uk³onem zbli¿a³ siê do siedz¹cych.
- Ksi¹¿ê Gintu³t - szepn¹³ do brata kapitan:
Rafa³ z oniemia³ym zachwytem przypatrywa³ siê nieznajomemu panu. Zapomnia³ oddaæ
uk³on, a jêzyka w gêbie. Nie móg³ oczu oderwaæ od jego kostiumu z ciemnego sukna i lœni¹cego obuwia. Ksi¹¿ê Gintu³t podszed³ z uœmiechem do kapitana i serdecznie œciska³ jego rêkê.
Piotr wsta³, ale przyby³y osadzi³ go zaraz na dawnym miejscu, a sam siad³ na brzegu podanego krzese³ka. Gdy zdj¹³ kapelusz, Rafa³ mia³ mo¿noœæ podziwiania jego przeœlicznych jasnych
w³osów, które w lokach spada³y, i wdychania zapachu wódek, którymi piêkny pan by³ zlany.
- Moœci kapitanie, przybywam powtórnie dowiedzieæ siê o twe zdrowie, choæ móg³bym gniewaæ siê do woli za wstrêt, jaki ¿ywisz, a co gorsza okazujesz. Wszak nie odda³eœ mi wizyty
w Grudnie... - mówi³ ksi¹¿ê.
- Nie mog³em w istocie byæ w Grudnie. Si³ mam coraz I mniej... - t³umaczy³ siê kapitan.
- Czy istotnie tak Ÿle siê czujesz? - •le siê czujê. Upadek si³.
- Ach, to niedobrze! A jakie¿ s¹ symptomata twej choroby? Bo na oko...
- Najbardziej widoczne symptoma to bicie krwi do piersi, do gard³a, z czego czêste krwotoki.
Felczer z W³oszczowej krew mi puszcza³ kilkakroæ, ale i to nie przynios³o zdrowia. Czujê po
ka¿dym krwie puszczeniu jeszcze wiêkszy si³ ubytek.
- Czemu nie wezwiesz mego lekarza z Kielc, jak ciê prosi³em?
- Albo¿ to lekarz mo¿e si³y wróciæ?... Quand la poire est mûre, elle tombe... No, a u ksiêcia
pana co nowego s³ychaæ?
- Nic nie s³ychaæ. Nudzê siê... Polujê, czasami trochê szalejê, a nade wszystko nudzê siê...
Czêsto przychodzisz mi namyœl, stary towarzyszu.
- Dziêkujê.
- Przeminê³o wszystko! Jak nocny sen przesz³o w dziedzinê œmierci. Nie ma nic... Pamiêtasz
nasze kadeckie czasy? Lekcje na szpady u Mamina Dechamps? A Chillet i francuszczyzna
przymusowa? A Kreys poczciwina z niemieckim? A stary tancmistrz Davigni?
- Davigni... - powtórzy³ kapitan jak echo.
Uœmiech smutny jak ³za sp³yn¹³ z jego oczu i zawis³ na wargach.
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- Œliczna m³odoœæ nasza... Pos³uchaj! Czy nie chcia³byœ innej wzi¹æ ode mnie wioski? Puszczêæ zastawem, któr¹ zechcesz, na warunkach powszechnych, ale dogodnych, w weselszym
gdzieœ miejscu. Bli¿ej Grudna i œwiata! Chcia³bym czêœciej byæ z tob¹, Piotruœ. Tu pusto
w tych lasach i piaskach, jakoœ posêpnie i nieswojo.
- Byæ mo¿e, ale, jeœli wola ksiêcia, nie chcia³bym siê st¹d ruszaæ. A ¿e czynsz p³acê do skarbu grudzieñskiego accuratissime, wiêc - doda³ z uœmiechem - nie masz racji eksmisji. Zreszt¹
pilnie karczujê pustki ja³owcowe, staw szlamujê i zarybiam, ³¹ki osuszam. Rowy...
- Zgo³a jak ów... Cincinnatus.
Ordynarna, niczym nie okryta ironia wionê³a przez twarz pana, gdy to mówi³.
- Cincinnatus... - rzek³ Piotr oschle i równie szorstko — nie osiad³by by³...
Ksi¹¿ê otar³ czo³o wonn¹ chustk¹. Chowaj¹c j¹ do kieszeni, schyli³ siê i znacz¹co powiedzia³:
- Jestem mocno przekonany, ¿e basis twojej choroby - to nie bicie krwi, tylko... myœli. A na
to istotnie ani felczer, ani lekarz najzawo³añszy nic nie pomo¿e.
Piotr podniós³ na niego oczy znu¿one i rzek³ z niechêci¹:
- Nie. Ju¿ zastali³o siê serce. Myœli usta³y.
- Jeœli tak, to czemu¿ tu siedzieæ w g³uszy? Czemu¿byœ siê wzdraga³ patrzeæ w ¿ycie i poiæ
nim, pókiœ m³ody? Czytam w tobie jak w ksiêdze. Te same t³amsisz w sobie zaskórne myœli,
jak wówczas, gdyœ miê na lekcjach £êskiego, Hubego, Steynera albo póŸniej nocami w namiocie pozbawia³ snu. Pamiêtam straszne twoje rozmowy...
- Nie wiedzia³em, ¿e by³y tak straszne... - rzek³ Piotr i zaœmia³ siê szyderczo d³ugim i ostrym
œmiechem.
Oczy ksiêcia omgli³a duma i wzgarda. Mówi³ z wolna i grzecznie:
- Dziœ ju¿ mowa twoja nie potrafi³aby wyrzynaæ na mym sercu owych bolesnych hieroglifów.
- Bo te¿ i obiektu samego rozmowy nie masz. O czym¿e tu mówiæ? Najlepsza, co ka¿dy z nas
uczyniæ mo¿e, to milczeæ. To jest sors takich jak my...
- No, œmiaæ siê jeszcze przynajmniej pozwól. To naturze ludzkiej nie wadzi... Có¿ u licha! Il
n’y a si miserable, qui ne puisse se consoler dans ses malheurs... Kiedy wstecz patrzê, czy
wiesz, czego najbardziej ¿a³ujê? Oto tego, ¿em przez czas tak d³ugi œmia³ siê tak ma³o, ¿em
tak d³ugotrwale by³ sensatem!
- Dobrze mówi nasze chudopacholskie przys³owie: „Wolno panu, jako panu”.
- No... pewnie. To¿ pamiêtam, ¿e kiedy nas z korpusu, dla braku kawalerów do tañca, zapraszano na pokoje królewskie, tyœ miê zawsze odmawia³ i sam... za nic, choæ obaj œlicznie tañczyliœmy. Powiedz, czemuœmy siê wtedy nie bawili? Czemu nie poznawaliœmy dworu, œwiata, cudnych kobiet?
Rozmowa urwa³a siê. Ksi¹¿ê ch³odzi³ siê, z lekka pochylaj¹c kapelusz. Oczy jego z natarczyw¹ uwag¹ spoczywa³y na twarzy Piotra, który siedzia³ patrz¹c w ziemiê z tak¹ grzeczn¹
obojêtnoœei¹, jakby przed chwil¹ rozmawia³ o upale albo o szemraniu pszczó³. Po d³ugim
milczeniu ksi¹¿ê rzek³ twardo i sucho:
- Jest to sztych nieodbity. Wreszcie - có¿ pocz¹æ! ¯adnej rady, ¿adnej, ¿adnej! Ziemia tylko
pod stopami zosta³a, niebo nad g³ow¹. S³oñce i nam œwieci. Podnieœæ oczy winni jesteœmy
i ¿yæ. Piotrze, mówisz, ¿eœ wzi¹³ determinacj¹ po dojrzalszym namyœle, a mnie siê widzi, ¿e
wci¹¿ krzywo myœlisz.
- Wszak¿e to nikomu szkody nie przynios³o i dziœ nie przynosi.
- Tobie przynios³o szkodê! Zabi³o w tobie dzielne, przyjemne, czynne uczucie.
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- Wdziêczny jestem ksiêciu za wyra¿on¹ kompasj¹... Ale, jak sam mówisz, có¿ pocz¹æ? Qui
ne sait nager, va au fond. Ja nale¿ê do bardzo z³ych p³ywaków. O jednego te¿ mniej. I to
wszystko. Niech inni podnosz¹ g³owy - i ¿yj¹.
- Nie chcia³bym mieszaæ siê i wchodziæ w twe ¿ycie... Tylko... Na jednej ³awce siedzieliœmy,
w jednym glicie stawaliœmy w szkole i w polu. Widzia³eœ miê przy sobie w bitwach. Przecie¿
sam dobrze wiesz, jak ciê kocha³em... - wybuchn¹³. - Moœci ksi¹¿ê...
- Wiem, co mówiê! Nikt nie by³ bardziej ni¿ ty gotów do hazardu ¿ycia. Ale te¿... Gdy teraz
na ciebie opuszczonego tutaj patrzê, zda mi siê, ¿e spe³niam zbrodniê. Dlaczego jesteœ taki?
Tak inny? Smutny? Czego chcesz? Có¿eœmy mogli czyniæ wiêcej? Staliœmy oko w oko, pierœ
przeciw bagnetowi, na grobli, w op³otkach Chebdzia... Tyœ zrobi³ swoje nie gorzej od ¯ó³kiewskiego...
- Milcza³byœ oto waæpan! - rzek³ Piotr grubiañsko i ordynarnie. - ¯ó³kiewski nie odszed³ ¿ywy
z placu honoru. Waæpan nie wiesz, czy jak? Da³ g³owê. Tak jakby j¹ kaza³ wbiæ na spisê dla
wiekuistego przestrachu pokoleñ. Nie wyprzysi¹g³ siê pod mieczem swego Boga.
- Bo te¿ i by³o o co karku pod cios nadstawiæ. Ale ty, mospanku, wspomnij tylko, coœ za dni
swych widzia³. By³a¿ to pospolita rzecz ¯ó³kiewskiego? Te stada ludzkiego byd³a z szablami
u boku, którymi na sejmikach r¹ba³o ka¿d¹ g³owê m¹drzejsz¹. Gdy sobie wspominam owe
bandy jurgieltne, owe pyski rycz¹ce na rozkaz, owe puste, nikczemne, golone ³by, które mia³y w³adzê stanowiæ - ¿al siê Bo¿e! -prawa... wyznajê, wyznajê...
Na twarz Piotra Olbromskiego wydoby³ siê uœmiech spod serca, coœ jak przykre tchórzostwo.
Ksi¹¿ê ci¹gn¹³ dalej.
- To¿ pamiêtam a¿ do tej chwili sejmiki. Sejmiki! -powtórzy³ g³osem najbardziej zjadliwym,
jaki tylko byæ mo¿e. - Mój ojciec.., kandydowa³. Wyszed³em by³ wówczas ze szko³y i na owe
sprawy patrza³em ze czci¹, jako na rzeczy œwiête. Towarzyszy³em ojcu. Pomnê, gdyœmy przeje¿d¿ali obok podmiejskiego b³onia, gdzie siê mieœci³o obozowisko panów braci, równych
wojewodzie... Nigdy nie wyjd¹ z mej pamiêci owe namioty na dr¹gach okrytych brudnymi
p³achtami, budy z ga³êzi, ¿erdzi i darniny, gorej¹ce ogniska, gdzie zarzynano wo³y naszego
kontrkandydata i pieczono æwierci na ro¿nach. Beczki piwa i miodu, kufy gorza³ki - cha, cha!
- sta³y tu i owdzie, a doko³a nich tacza³a siê z garnkami, ze szklankami, z dzbankami i skorupami w rêku istna horda tatarska, zwana parti¹ naszego antagonisty. Chude szkapska wa³êsa³y siê tu i owdzie, ³udz¹c do reszty, ¿e siê jest w obozowisku kipczackim. Panowie bracia
w kapotach, w opoñczach, burkach, w butach wysmarowanych dziegciem albo i bez butów,
ujrzawszy nas jad¹cych poczêli coœ wniebog³osy ryczeæ i wyrywaæ z pochew szable. Tego¿
dnia wziêli siê do rabunku sklepów ¿ydowskich, do wybijania szyb, odrywania okiennic...
- Po có¿ to wskrzeszasz, moœci ksi¹¿ê?
- Po to, u licha, ¿ebyœ nie p³aka³ nad rozwi¹zaniem praw onego byd³a, twojego raju. Prawo to
musia³o byæ rozwi¹zane.
- Ów raj by³ waszym, magnackim. Sam to mówisz.
- Mój ojciec przep³aca³, ¿ywi³, rozpaja³ swoj¹ bandê, to prawda, ale w jakim¿e celu? ¯eby
walczyæ w sejmie o dziedzictwo tronu. Zaiste czyni³ to wbrew w³asnemu interesowi. Boæ je¿eli kto, to pan móg³ siê czuæ dobrze na tej drodze otwartej, która go wiod³a; jeœli chcia³, a¿
na tron.
- Dawnom to ju¿ wszystko rozwa¿y³ i na jedno przysta³.
- Temu w³aœnie, na coœ przysta³, zaprzeczam.
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- Ju¿ nic nie zmieni tego, co w sobie zamkn¹³em.
- Siedz¹c w samotnoœci, wœród œniegów i lodów, myœla³em i ja tak¿e dniami i nocami. Myœla³em g³ównie nad tym, ¿e w samej istocie rzeczy przesta³em byæ sob¹, panem. Nie przewy¿sza³em otaczaj¹cych niczym a niczym. Ja ich -niczym! Jeœli chcieli, gardzili mn¹. Gdy byli nastrojeni wspania³omyœlnie, maczali koniec palca w wodzie i zwil¿ali moje zgorza³e wargi. Wonczas
powinienem by³ wielbiæ ich, gdy¿ mog¹c nie uczynili mi nic z³ego. Nie ratowa³a miê nawet
rodowa duma, bo gdym w ni¹ z rozpacz¹ bi³ piêœciami, wydawa³a nie dŸwiêk miedzi, nie szczêk
stali, nie wzgardê wszystkich, czym by³a przez wieki, tylko jêk twoich d³ugich, m¹drych wywodów. Wtedy to olœni³a miê ta myœl, któr¹ czczê teraz. Znalaz³em w sobie ska³ê i na niej stan¹wszy uczu³em moc w duszy i si³ê w oczach. Przesta³em byæ niewolnikiem i oczy moje nabra³y blasku. Ujrza³em ¿ycie, ujrza³em je ca³e. Trzeba w sobie mieæ wszystko, trzeba samemu
dumn¹ g³ow¹ przewy¿szyæ wszystkich, mieæ w sobie m³od¹ si³ê, mocniejsz¹ mieli œmieræ. Trzeba w swoich wnêtrznoœciach nosiæ potêgê lwa szalonego, a o resztê wcale nie dbaæ. Powiedz
no, waszmoœæ, zaprzecz, je¿eli mo¿esz, czy kiedy czu³eœ siê bardziej cz³owiekiem ni¿eli wówczas na stepie podolskim, kiedyœmy w³aœnie tak czuli? Nic, tylko - my! My - to œwiat! Reszta
niech pos³usznie milczy. Taki¿ w tych samych miejscach by³ i twój ¯ó³kiewski, kiedy króla
i wszystk¹ Rzeczpospolit¹ na rêku piastowa³. By³o¿ co w twoim ¿yciu lepszego ni¿ owe noce
nasze hulaszcze czasu kampamentów pod Brac³awiem, powroty do obozu nad ranem z nocnych
patrolów? W có¿ siê obróci³y troski nasze, mêki, vulnera, vincula, exilium? Nic z nieh.dla duszy. Tylko strupy hañby, wypomnienia zniewag budz¹ i dziœ jeszcze po nocach. Têskny w dumaniu nawrót wiedzie do tych rozkosznych futorów okolonych sadami wiœniowymi, które siê
tai³y w przestrzeni stepu. Do rozkosznych mi³ostek, do hucznych pijatyk, dzielnych harców!
Gdy nam powiedziano radosne s³owo powrotu, pierwsza moja myœl by³a: inne ¿ycie. Ju¿ miê
surowe twoje obowi¹zki nie zmami¹. S³yszysz waæpan?
- S³yszê dobrze.
- I nie myœl, ¿em spodla³. Nie! To, co ty œnisz, to jest z³udzenie, b³¹d za d³ugi. Ze wszystkiego najgorsze jest to, ¿e siê sam zabijasz. Jedno jest z³e na œwiecie-to œmieræ. Wszystko, co
jest ¿yciem - jest dobrem.
Piotr obojêtnie milcza³.
- Gdy wróci³em - mówi³ ksi¹¿ê - zasta³em wszystko daleko lepiej, ni¿em s¹dzi³. Warszawa
pusta - to prawda. Pusta i opuszczona jak stary cmentarz. Dziedziñce pa³aców traw¹ zaros³e,
okna wybite albo zas³onione. I moje tam w³asne gniazdo takie samo. Ale za to materialne
interesy nigdy tak nie sta³y jak dziœ. By³o¿ kiedy zbo¿e w takiej cenie albo ziemia? Uszom
w³asnym wierzyæ nie chcia³em, gdy mi komisarz wartoœæ kluczów przedstawi³; Samo Grudno dwa razy tyle jest warte, a w trójnasób powiêkszy³a siê moja fortuna, osobliwie w Prusiech Po³udniowych...
- W Prusiech Po³udniowych... Skoro tak, to mo¿e i mnie ³atwiej bêdzie odegraæ rolê Cincinnata na twój koszt, moœci ksi¹¿ê... - rzek³ szybko Olbromski.
Oczy jego œwieci³y siê jak p³omyki, a lica pa³a³y barw¹ ceglast¹.
- Z ochot¹... O có¿ to idzie?
- ¯o³nierz, który miê z pola wyniós³ na rêku, jest twój poddany, z twej wioski rodem. S³u¿y
teraz u mnie za huzara, za kucharza i podstaroœciego. Chcia³bym mu siê odwdziêczyæ, a nie
mogê, jak bym pragn¹³. Otó¿...
Ksi¹¿ê Gintu³t patrza³ mu w oczy ze skrytym z³ym uœmiechem.
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- Uwolniæ „obywatela”... jak¿e mu tam?... z poddañstwa, zrównaæ ze sob¹, podnieœæ, uszlachciæ...
- Niestety! nie tylko jego. Pragn¹³bym zratowaæ ca³¹ tê wioskê. Jest to w³oœæ nêdzna i bardzo
biedna. Pañszczyzna w takich warunkach... W³aœnie wygotowa³em na piœmie plan, obliczenie...
- Czy¿ mo¿esz w¹tpiæ? Z najwiêksz¹ gotowoœci¹ ka¿ê rozpatrzyæ wartoœæ i jakoœæ ich ziemi,
znieœæ pañszczyznê, skoro sobie ¿yczysz, oczynszowaæ. Jedno tylko: maj¹tek nie jest mój
w³asny, mam braci i siostry nieletnie, tote¿ rada opiekuñcza bêdzie musia³a potwierdziæ moj¹
decyzj¹..D³u¿ej to potrwa. Ale bêdê w tym...
Olbromski dŸwign¹³ siê z krzes³a, jakby siê chcia³ schyliæ do nóg ksiêcia. Rafa³, który z dala,
bez ruchu, sta³ obok p³otu przypatruj¹c siê tej scenie, uczu³ na widok tego gestu pokory brata
wœciek³y w sobie gniew i taki poryw dumy, jak nigdy jeszcze w ¿yciu. Coœ w nim wybuchnê³o jak s³up ognia. Nie móg³ zrozumieæ, sk¹d ta s³u¿alcza czo³obitnoœæ w zimnym i wynios³ym oficerze, nie pojmowa³ radoœci, któr¹ na twarzy brata jawnie siê pali³a.
Uczucie sympatii jego w tej sprawie by³o po stronie ksiêcia. Piotr, tak na po³y stoj¹c z rêkoma opartymi na porêczy krzes³a, wo³a³:
- Michcik, Michcik!
W g³osie jego by³a coœ niebywa³ego. Oczy mia³ szeroko rozwarte i pe³ne ³ez. Rozchylone usta
œmia³y siê wszystkimi zêbami. Po chwili zwróci³ siê do ksiêcia i przeœliczn¹ chud¹ rêk¹
œcisn¹³ jego kolano z szeptem:
- Dziêki tobie mam... mam na tej ziemi... jeszcze jeden dzieñ...
Michcik zbli¿y³ siê wyprostowany, z d³oñmi wzd³u¿ bioder.
- Do nóg panu dziedzicowi!... Pan kapitan... ksi¹¿ê... darowa³ ci...
Zaledwie ¿o³nierz zd¹¿y³ schyliæ siê i obj¹æ kolana ksi¹¿êce, nowe uczucie zaœwieci³o
w oczach Piotra. Ksi¹¿ê Gintu³t z ca³e j si³y odtr¹ci³ ch³opa. Wzrok jego by³ pe³en gniewu
i szyderstwa.
- Nie znoszê tych scen czu³ych! Wiesz chyba waæpan... Nie jestem stworzony do bukolik.
Szczególnie po tym wszystkim... Oto w tej chwili najbardziej ¿ywo uczu³em nienawiœæ do
tego wszystkiego, czymeœ miê waæpan przej¹³ swego czasu. Mam nieprze³amany wstrêt do
tych szlachetnych s³aboœci, do owej dobrej niemocy, której tyle lat uczy³eœ miê nie bez skutku. Zaprawdê, wstrêtna to jest rzecz... Wierzaj mi, waszmoœæ.
- Nie rozumiem... Zgo³a nie wiem...
- Mówiê - ci¹gn¹³ ksi¹¿ê porywczo - ¿e moja zdrowa, wielka, silna rasa, a i twoja, przypuszczam, otrz¹sa siê jak po emetyku, po owych ckliwych cnotach... Dusi³em siê zawsze, dziœ ci
otwarcie powiem, w owym powietrzu sejmu, a teraz to ju¿ do cna... Przek³adam potêgê ducha,
wolê, si³ê, dumê, królewskoœæ takiego prymasa Poniñskiego nad wasze ckliwe sentymenty...
- Có¿ to za nierozwa¿ne s³owa!...
- Gdym teraz patrza³ na twoje oczy szczêœliwe a¿ do œmierci, zapalane po dawnemu, bo teraz
ju¿ zagas³y, najwy¿ej uniesione, jak tylko to byæ mo¿e, uczu³em w sobie twoje w³aœnie dawne oczy, uczu³em w sobie owe s³abe i godne wzgardy obszary ducha, któreœ zepsu³, zatru³
niskimi wzruszeniami. Takie szczêœcie nale¿y siê czemuœ innemu. Takie wzruszenia winny
poprzedzaæ dzie³a Warneñczyka, Chodkiewicza, Sobieskiego... Có¿ by cz³owiek by³ wart,
gdyby ci¹gle chodzi³ w twoich kajdanach obowi¹zku wzglêdem maluczkich, w dybach litoœci wzglêdem s³abiusieñkich, wspó³czucia wzglêdem cuchn¹cych? Jaki¿ to czyn mo¿na wówczas wykonaæ? Powiedz... Czy mo¿na? Ty siê tak radujesz, ¿eœ ch³opa wyprosi³ z poddañstwa, jakbyœ góry dŸwign¹³ z miejsca.
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- Istotnie, moja radoœæ nie ma granic.
- Z tego, ¿eœ nie jego dŸwign¹³, bo on zostanie sob¹, tym, czym jest, ale ¿eœ sam na dó³ zeszed³ z wy¿yny, na padó³, na nêdzny jego padó³. Ty sam, który jesteœ œwiat, zamiast iœæ ku
wy¿ynie, zamykasz swe aspiracje w œwiateczku Michcika czy kuchcika. Jemu samemu krzywdê czynisz, bo go dŸwigasz, niesiesz na sobie. Wolê jego, si³ê, potêgê ducha skazujesz na los
wozu, który koñ ci¹gnie.
- S³owa, s³owa...
- Nie s³owa. Gdy teraz spojrzê w œwiat, w mój œwiat, ogarnia miê duma, ¿e do niego z krwi,
z miêsa, z koœci, z ka¿dego w³ókna nale¿ê. Co za ludzie! Ka¿dy inny, ka¿dy odmienny, ka¿dy
sam w sobie jedyny na œwiecie, ka¿dy zaiste - pan. Gdzie¿ by³ kiedy na ziemi œwiat podobny? Samuel Zborowski, £aski, Radziwi³³y!... A Czarniecki? a Sobieski? Kto ka¿demu z nich
kaza³ czyniæ to, co czynili? Wszystko ze wspania³ego serca... Ka¿da do Rzeczypospolitej droga zawalona trupami ich, po Dzikich Polach pami¹tki, od Warny pod Wiedeñ szlak drogi.
Wyœcie to zniewa¿yli pamiêæ tego œwiata, mêdrkowie. Co gorsza, wyzwoliliœcie mot³och,
¿eby siê oœmieli³ rêkê podnieœæ na pany.
Twarz Olbromskiego targnê³a siê i prawa rêka zaczê³a niecierpliwie szukaæ, macaæ ko³o siebie.
- Jesteœ chory... wiêc milknê... - rzek³ ksi¹¿ê.
- Zrani³eœ miê...
Tyle tylko Piotr wyrzek³, ale wzroku od ksiêcia nie odwraca³. Oczy jego przybra³y dziwny
wyraz; który Rafa³ widzia³ ju¿ ze dr¿eniem. Patrza³y jakoby wystyg³y popió³, w którym ani
jedna ju¿ iskra utrzymaæ siê nie mo¿e. Jeœli siê roznieci, to zagasa po krótkim, po szalonym
drganiu w sypkiej martwicy. Ksi¹¿ê rzek³ patrz¹c mu prosto w oczy:
- Dowiód³bym ci, gdybyœ zdrowie mia³ lepsze, ¿e te twoje palladia by³y jak owa ¿aba Lafontena.
- Nie mów ju¿ wiêcej do mnie, moœci panie... - cicho wykaszla³ chory.
Ksi¹¿ê Gintu³t leniwym ruchem dŸwign¹³ siê z krzes³a i rzek³ przez zêby œciœniête:
- Zda³byœ mi waæpan rachunek z takiego rozkazu, gdybyœ oto... móg³ staæ na nogach.
- Rachunek! - piorunuj¹cym g³osem zawo³a³ Piotr. - Rachunek zdaæ jeszcze jestem gotów!
W tej chwili... Michcik!
- To¿ widzisz chyba swój stan, ¿e zabi³bym ciê od jednego sztychu.
- Mam prawo wyboru. Dawaj pistolety!... S¹ œwiadkowie.
- Có¿ za œwiadkowie? Nie widzê...
- Brat.
- A... pan brat. No, to pewno twój. Dla mnie ³askawie zostawiasz „obywatela” Michcika.
Olbromski milcza³ dziwnie. Rzek³ jeszcze z cicha:
- To ¿o³nierz...
Wtem g³owa jego upad³a na porêcz. Twarz sta³a siê blada jak masa gipsowa. Na wargach
pokaza³a siê krew, a pot kroplisty na czole. Cia³o poczê³o drzeæ. Suche oczy z wolna ogl¹da³y dalek¹ przestrzeñ.
Michcik, który sta³ ramieniem oparty o pieñ lipy, zbli¿y³ siê do swego pana i zacz¹³ do niego
coœ mówiæ j¹kaj¹c siê tak bardzo, ¿e ani ksi¹¿ê, ani Rafa³ nie zrozumia³ s³owa. Po pewnej
chwili, widaæ, kapitan da³ znak schyleniem powiek, bo Michcik wsun¹³ pod niego rêce, wzi¹³
go jak niemowlê i niós³ do domu. Piêkna g³owa Piotra zwis³a na jego ramieniu. Rafa³ szed³
za Michcikiem, sam nie wiedz¹c, co czyni. Ksi¹¿ê pozosta³ na miejscu. Nie spojrza³ nawet
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za odchodz¹cymi. Gdy ¿o³nierz wszed³ do pierwszej stancji i by³ na jej œrodku, niespodzianie
ostrym i dzikim g³osem czegoœ wrzasn¹³ raz i drugi. Rafa³ przypad³ do niego.
Michcik z wolna, ostro¿nie upuœci³ Piotra na sofê stoj¹c¹ pod oknem. Chory ukl¹k³ na niej
bezw³adnie, siad³ na nogach. Barki jego osunê³y siê na ramê otwartego okna, a g³owa jak lity
kamieñ odwali³a siê i g³ucho wspar³a o futrynê. Rafa³ zajrza³ z przera¿eniem w tê twarz. Ujrza³ doln¹ wargê przygryzion¹ przez odkryte zêby górne j szczêki, uœmiech nieopisany zawarty w tych ustach - i oczy. Nieruchome przeŸroczyste Ÿrenice patrza³y w staw czy w pola.
Patrza³y ³agodnie i ciekawie, z ¿a³osnym przymileniem. Zda³o siê Rafa³owi, ¿e brat zapatrzy³
siê w coœ, jak to bywa czasu smutku, w barwê dalek¹, ¿e siê zas³ucha³ w szmer ciek¹cej wody,
¿e siê mo¿e wmyœli³ w tajemnicze westchnienie serca, na rozstajne drogi zb³¹kane... Ale oczy
Piotra, patrz¹c tak w od³ogi, zmierzch³y, zastyg³y i skostnia³y. W¹t³e jego cia³o le¿a³o bez
ruchu jak porzucona przez wêdrowca opoñcza. Michcik troskliwie wsun¹³ rêkê pod bezw³adn¹ g³owê i chcia³ z³o¿yæ zmar³ego na sofie, ale Rafa³ oderwa³ jego rêce. Uczu³ w sobie
nagle tak niezg³êbiony ból, jakby mu wilk rozszarpywa³ piersi i wydziera³ serce.
- Niech sobie patrzy... - zdo³a³ wyszeptaæ.
Przysz³a nañ œwiadomoœæ, ¿e mo¿e zmar³y brat jeszcze widzi ziemiê i wodê. Mo¿e s³yszy
ostatni raz szelest liœci i ca³uje go w mrokach ostatnim dreszczem serca...
Nabo¿na trwoga odezwa³a siê w nim jak g³os surowy, mówi¹c w g³êbi ducha, ¿e nie wiadomo, co w owej chwili odchodz¹cy czyni, nie wiadomo, czy nie ¿egna siê z polami, z prac¹
sw¹, czy siê nie modli...
Odst¹pili tedy obaj ze czci¹ i, z dala stoj¹c, modlili siê sami w cichoœci. Ale wnet ch³op pocz¹³
³kaæ i stêkaæ. Bi³ siê w piersi tward¹ piêœci¹ ¿o³niersk¹. Sylaby, urywki s³ów pacierza wy³amywa³y siê z jego warg sczernia³ych, jakby straszliwa, zaciek³a groŸba; jakby pozywanie na
s¹d i zaprzysiêganie wobec ¿ycia. Wtem us³yszeli za sob¹ szczêk klamki:
Ksi¹¿ê Gintu³t wszed³ do izby. Cicho zbli¿y³ siê do zw³ok kapitana, schyli³ siê... Po chwili
sykn¹³ jak po sparzeniu, strzepn¹³ palcami i kaza³ Michcikowi po³o¿yæ zmar³ego na sofie.
Wkrótce zw³oki odziano w owo codzienne ubranie, gdy¿ nawet wojskowego munduru nie
by³o. Szpadê tylko ze srebrnym feldcechem, zdjêt¹ znad ³ó¿ka, po³o¿ono mu u boku, a ma³y
portret dowódcy na piersiach. Dwoma wytartymi miedziakami przyciœniêto oczy...
Ksi¹¿ê Gintu³t siedzia³ w zamyœleniu na krzeœle i przypatrywa³ siê nieboszczykowi. Rafa³
wyszed³ do drugiej izby, która zmar³emu za sypialniê i kancelariê s³u¿y³a. Przysiad³ tam na
kufrze. Obleg³y go teraz myœli innego porz¹dku. Zacz¹³ rozgl¹daæ siê w rzeczach i uczu³
³akom¹ ¿¹dzê posiadania rozmaitych sprzêtów brata. Przede wszystkim rzuca³y siê w oczy
przybory myœliwskie, rzemienie, baty, dobre siod³o... Pod oknem mieœci³ siê stolik do pisania
z szuflad¹ zamkniêt¹ na klucz. Ta w³aœnie szuflada zajê³a imaginacjê Rafa³a. Ubieraj¹c zw³oki Michcik wyrzuci³ by³ z kieszeni klucz od tego stolika. Rafa³ widzia³ ów klucz wypolerowany od czêstego u¿ycia, lœni¹cy stalowym po³yskiem, i czeka³ chwili w³aœciwej, ¿eby go
chwyciæ. Ba³ siê jednak poruszyæ, lêka³ g³oœniej odetchn¹æ... Na sam¹ myœl, ¿e ksi¹¿ê Gintu³t
pocznie z nim rozmawiaæ w taki sposób jak z bratem, ¿e zada mu jakieœ pytania, czu³ przestrach i chêæ ucieczki. Tymczasem ¿¹dza zagarniêcia klucza i otworzenia szuflady, ciekawoœæ,
co te¿ tam byæ mo¿e, pali³a go i podrywa³a z miejsca. Wtem do izby wszed³ znowu Michcik
z parobkami w celu wysuniêcia sofy na œrodek. Spostrzeg³szy klucz na ziemi, podniós³ go
i odda³ Rafa³owi mamrocz¹c i wskazuj¹c gestem, ¿e to jest klucz od stolika. Rafa³ natychmiast wysun¹³ szufladê. Nie by³o tam nic ciekawego:
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Trocha pieniêdzy i papiery, przewa¿nie oficerskie, jak szar¿e, ordynanse, rozkazy, plany, mapki piórem rysowane i listy. By³ tak¿e osobny zeszyt z grubego papieru, oprawiony w zielon¹
skórê, w którym kilka pierwszych stronic by³o zapisanych rêk¹ zmar³ego.
Wszystkie te papiery Rafa³ z³o¿y³ systematycznie, zwi¹za³ sznurkiem i postanowi³ zatrzymaæ
dla siebie. Pieni¹dze wsypa³ do kieszeni z niema³ym zadowoleniem. By³ tak zajêty gromadzeniem spadku, otwieraniem szafy i kuferka, a nade wszystko rozpatrywaniem rzemieni, ¿e
ledwie spostrzeg³, kiedy ksi¹¿ê wyszed³ i odjecha³. Wówczas zlustrowa³ dom ca³y. Niektóre
rzeczy wspania³omyœlnie darowa³ Michcikowi, inne parobkom, kilka przeznaczy³ w myœli dla
matki i sióstr. Zajêcia tego rodzaju zabra³y mu ca³y czas a¿ do zmierzchu.
Œciemnia³o siê, kiedy z koœcio³a w Grudnie, odleg³ego o wiorst kilka, przywieziono, widaæ
na polecenie ksiêcia Gintu³ta, œwiece koœcielne i babê-trupiarkê. Wnet zapalono œwiece osadzone w wysokich czarnych lichtarzach i ustawiono je dwoma rzêdami obok ostatniego pos³ania mieszkañca tego domu.
Wóz odjecha³ z powrotem. S³ychaæ by³o klekot jego kó³, oddalaj¹cy siê w g³êbie mroku...
Michcik urz¹dzi³ Rafa³owi ³o¿e w œpichlerzyku, zupe³nie pustym w tej przednówkowej porze. Roz³o¿y³ tam wi¹zkê siana œwie¿o zwiezionego z ³¹ki, zas³a³ je poœciel¹. Ale Rafa³ nie
myœla³ o spoczynku. Siedli obadwaj z ¿o³nierzem we drzwiach œpichrza, jeden na wysokim
progu, drugi na klocku drzewa, który za stopieñ s³u¿y³, i nie mówi¹c do siebie patrzeli w noc.
Jarz¹ce œwiat³o bi³o z okien dworku. Umilk³o wszystko, nawet psy nie szczeka³y w wioskach
s¹siednich.
Zrazu, po zachodzie s³oñca, panowa³a ciemnoœæ zupe³na. Nad wzgórzami, które za dnia widaæ by³o w g³êbi horyzontu, wisia³y teraz ciemne os³ony nieruchomych chmur. Tylko woda
s³abo lœni³a od poœwiaty gwiazd b³yszcz¹cych w zenicie. Oko³o pó³nocy nad owymi spiêtrzonymi chmurami ukaza³ siê brzask wschodz¹cego ksiê¿yca. Zarysowa³y siê brzegi ciemnych
ob³oków i wyniknê³y niezliczone ich pok³ady, a miêdzy jedn¹ a drug¹ bry³¹ jakoby poprzeczne doliny w niezmiernych górach. Dalekie przestrzenie, otch³anie i wysokoœci ukaza³y siê
oczom w tej odleg³ej jakoby ziemi. Z³oto-bia³a obwódka, zrazu niejasna i pe³na lêku, poczê³a
siê na szczycie ob³oku. Wkrótce sta³a siê œwietlista i silna niby namiêtny, daleki, daleki
œpiew... Pierwszy nadmierny jej b³ysk zwa¿y³ siê na Cyplu i rozpêdziwszy ciemnoœci zlecia³
w g³êbokie doliny miêdzy chmurami. Wówczas przedziwna ³una rozœwietli³a gnuœne ob³oki,
ukryt¹ ziemiê, lasy, pola, pustkowia i wszystkie tajemnice nocy. Wolno wyp³yn¹³ ksiê¿yc na
firmament bez skazy. Skroœ rozleg³ej powierzchni stawu strzeli³a prêga ognista, dr¿¹ca, jakoby droga daleka, droga, grubym szczeroz³otem wys³ana do onego przedwiecznego kraju gór.
Solenna cisza nocy sta³a nad tym szlakiem, p³on¹cym w nocnej g³êbi. Olchy wybuja³e schyla³y siê ku niej spod nieba, patrz¹c weñ przera¿onymi ga³êŸmi. Nadbrze¿ne wierzby, stoj¹c
w promieniu ksiê¿yca, odbi³y w wodzie wizerunki swych pniów strupiesza³ych z zielonymi
g³owami. Ani jeden wietrzyk nie dotkn¹³ wody, ani jeden powiew nie udŸwign¹³ schylonych
mieczów tataraku. Chwilami lustrzan¹ toñ rozdziera³y ostre skrzele grzbietowe okonia. Wrzyna³y siê jak pi³a w z³ocist¹ drogê. Kiedy niekiedy plusnê³a p³otka igraj¹c z radosnym blaskiem
ksiê¿yca. Cieszy³a siê, gdy sz³y od niej wolno, rytmicznie a jakby przez sen krêgi lekkie, nicestwiej¹ce, obci¹¿one grubym, falistym z³otem, i znika³a w ¿ywiole ciemnoœci. Widaæ by³o
muchy wodne na szczudlastych nogach z wielkimi stopami, depc¹ce jedwabn¹ g³êbinê, i daleki, daleki kwiat lilii wodnej, nieruchomo œpi¹cy na brzegu szerokiego liœcia. Kropla rosy
nocnej œwieci³a siê w z³otym kielichu lilii jak ¿ywa gwiazda.
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Czasem z zaroœli, z szuwarów, z g¹szczów olszowych wydobywa³ siê nieuchwytny g³os, echo
radoœci, rozkoszy, rozpaczy, walki, g³os nie wiadomo czyj... Czasem zlatuj¹ca woda wyda³a
dŸwiêk g³êbszy, który przep³yn¹³ okr¹g i coœ mu nakazywa³ czy g³osi³. S³uchacze nastawiali
uszu, ¿eby pochwyciæ jakowyœ szmer spod fal... Ale ju¿ wówczas cisza by³a wszêdy a¿ do
nastêpnego momentu, kiedy znowu we œnie westchnie woda...
Rafa³ wyj¹³ z kieszeni ksi¹¿eczkê oprawion¹ w zielon¹ skórê z wyciskanym z³otym brzegiem,
otworzy³ j¹ na pierwszej stronicy i przy jasnym blasku ksiê¿yca czyta³ pismo brata.
„Zosta³ poza mn¹ ojciec i poza mn¹ zosta³a matka. Jestem sam i sam idê, podobnie jak same
jedne odchodz¹ za bramy cmentarne zw³oki cz³owieka.
Oto w mrokach nocy ko³ata³a siê g³owa moja po wezg³owiu, a w niej wa³êsa³y siê myœli, niby
kroki ob³¹kanego cz³owieka, id¹c i powracaj¹c od œciany do œciany, bez koñca, po izbie nêdzy i nicoœci.
Najlepszy towarzysz i ostatni przyjaciel, sen, b³¹ka siê bosymi nogami doko³a mojej poœcieli,
schyla siê nad ci¹gle trzeŸw¹, nad nieustannie otwart¹ Ÿrenic¹ i, wzdychaj¹c boleœnie, odchodzi z cicha szumi¹c sukniami cieñszymi ni¿ w³ókna pajêcze.
Zesz³a na mnie straszliwa niemoc: fizyczne cierpienie duszy. Zamieni³em siê w byt obcy samemu sobie, nie istniej¹cy w naturze, zb³¹kany w zewnêtrznym œwiecie. Jestem jak œwiat
sobie samemu nieznany, przemierz³y dla rozumu cz³owieka. Jestem jak œwiat, który by siê
sta³ samym tylko i dla swego celu istniej¹cym cierpieniem.
Ty siê ze mn¹ pozostañ!
Jako cel mojego krzyku by³eœ wówczas, gdy w dniach utrapienia ludzie poczêli zostawaæ za
mn¹, jedni z obojêtnoœci¹ zdrow¹ dla nich, a tward¹ dla mnie jak rzemienny bat, a inni ze
wspó³czuciem przystaj¹cym, gdym siê nie spodzia³, a inni z mi³osierdziem, które wylewa krynicê dobrych ³ez, ale nie ma si³y wytê¿yæ kroku, i ci wreszcie, ostatni, którzy szli za mn¹ trop
w trop na górê udrêczenia, dopóty a¿ siê na po³y umarli, bez si³ i tchu, u stopy mojej wiecznie id¹ce j, twarz¹ w proch walili, œlad mój ca³uj¹c.
Odraza spad³a na moje oczy, b³¹dz¹ce po ziemi z cypliska góry udrêczenia. Ten cudny œwiat
mojej m³odoœci zmieni³ siê w wydmê piaszczyst¹. Boli miê szelest liœci, nêka zapach kwiatów, dokucza mi widok zorzy porannej i zorzy wieczornej. Us³ysza³em cichy szelest godzin
nie¿ywych. Us³ysza³em cichy krok rozpaczy id¹cej ku mnie...
Ratuj miê, o Przyjacielu duszy mojej!
Mia³em Ciê ko³o siebie wœród œwistu o³owianych kul, wpoœród trzaskania granatów z ¿elaza,
pomiêdzy b³yskiem schylonych bagnetów, w szczêku szabel i lanc pêdz¹cej konnicy, gdy
oszala³e Ÿrebce trzês¹ siê i stêkaj¹, a zdrowy i têgi ¿o³nierz dygoce na ca³ym ciele.
Gdy góry o³owiu zwali³y siê na moje piersi, a ognie zap³onê³y we w³osach, uczu³em Ciê
w oczach pe³nych ¿ó³tej ciemnoœci, jako œwiat³o przychodz¹ce.
Gdy myœl nie wymówiona, sama siebie stwarzaj¹ca, jedyna, straszna strasznych ¿ywota: - Oto
umieram! - przebi³a na wskroœ moj¹ g³owê, pozna³em Ciê, o Bracie, stoj¹cego w g³owach
moich...
Tyœ wezwa³ ch³opa z szeregu, który w pop³ochu ucieka³, ¿eby siê twarz¹ w twarz przeciwko
id¹cej œmierci obróci³. Tyœ w³o¿y³ w jego piersi mêstwo nadludzkie, na jego rêku udŸwign¹³eœ miê z ziemi.
Tyœ to uczyni³, któryœ jest Bóg, czyli Mi³oœæ.
Czemu¿eœ przed wiecznoœci¹ zamyœli³ ten uczynek, a wtedy go wykona³?
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Czemu¿eœ siê uni¿y³ a¿ do ran moich wylewaj¹cych krew zropia³¹, a¿ do wzdrygnieñ i tchórzliwych skuleñ cia³a, do wstrêtnego cierpienia, do przestrachu rozsiewaj¹cego milczenie, do
potu zmazuj¹cego czo³o i do nikczemnych ³ez?
Czemu¿ skinieniem b³ogos³awionym oddali³eœ œmieræ, a jednym ch³opskim spojrzeniem i jednym pog³askaniem uciszy³eœ wszystkê burzê mêczarni?
Ty wiesz, Ty jeden wiesz, jak by³o ¿ywym piersiom oddychaæ powietrzem, a zbudzonym
oczom patrzeæ na œwiêt¹ wolê dusz w ³ykach.
Ty wiesz, ¿e lepiej by g³owie mej by³o na skrwawionych koœciach w pospólnym dole...
Dzisiaj, gdy uspokojony le¿ê bezczynnie, tylko senne i nêdzne przeczucie mówi mi o Tobie.
Jestem jak uciszona woda stawu, w której odbi³o siê niebo z jego wichrzatymi chmurami i z
jasn¹ otch³ani¹ lazuru. Ale jak przemija odbicie chmury w toni stawu, tak ucieka przeczucie
z duszy mojej, i tylko ciemnoœæ bardziej okrutna ni¿ kiedykolwiek przenika j¹ a¿ do samego
dna.
O, Bo¿e, którego stopy dotkn¹³em Ÿrenic¹ i ustami spalonymi przez mêczarniê, uka¿ raz jeszcze trzeŸwym oczom powszedniego dnia bytowanie Twoje.
Wyrwij z piersi przebieg³e zw¹tpienie i chytry rozmys³, które siê unosz¹ w kole widnokrêga,
a wracaj¹ nie do mózgu, lecz do serca, i wal¹ siê w spracowane, ciê¿sze od g³azu, na podobieñstwo westchnienia.
Wyrwij z serca westchnienie, które w nim le¿y ciê¿sze od g³azu, i daj mu odpocz¹æ u stopy
Twojej, jak w dniach p³omiennych pozwoli³eœ odpocz¹æ krzykowi rozpaczy.
Ty. który mocen jesteœ uczyniæ to, coœ uczyni³, wyrwij z serca niewiern¹ myœl i wlej w nie
b³ogos³awion¹ potêgê ciszy i zaufania.
Niech siê raz jeszcze rozradujê w mi³oœci jednej, pospólnej z Tob¹, niech wyznam na ³onie
Twoim krzywdê m¹ i niechaj zazna serce moje wiecznego spokoju na Twoim sercu, któryœ
jest Bóg, czyli Mi³oœæ...”
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Drzewa w Grudnie
Ca³y dzieñ nastêpny zeszed³ na za³atwianiu spraw tycz¹cych siê pogrzebu. Michcik ruszy³ do
miasta W³oszczowy po trumnê, a Rafa³ do proboszcza w Grudnie. Tam jednak wszystko ju¿
by³o zadysponowane przez ksiêcia. Rafa³ dowiedzia³ siê tylko, ¿e zw³oki maj¹ byæ tego jeszcze dnia przeniesione do koœcio³a. Wróci³ tedy do Wygnanki i zaj¹³ siê wys³aniem listu przez
umyœlnego do rodziców. Nim napasiono konia i nim siê sam goniec odpowiednio najad³ a wypyta³ o drogê, nim wreszcie Rafa³ list obmyœli³ i wystylizowa³, mia³o siê ju¿ ku wieczorowi.
Deszcz, który zacz¹³ by³ padaæ oko³o po³udnia, la³ strugami. Michcik, przemok³y do suchej
nitki, wróci³ z trumn¹ i u³o¿y³ w niej na wieczny spoczynek cia³o swego pana a towarzysza.
Ledwie to wszystko by³o za³atwione, wpad³o na podwórze ze szeœæ pojazdów, kilka bryk,
bryczek i wozów. To ksi¹¿ê Gintu³t z ca³¹ swoj¹ rodzin¹ i dworem przyby³ dla asysty w czasie przewiezienia do koœcio³a zw³ok kapitana. Rafa³ by³ tak oszo³omiony mnóstwem tych niezwyk³ych figur, ¿e ledwie zdo³a³ wyleŸæ ze swego œpichlerzyka. Przed oczyma jego wyskakiwa³y z karet, bastard i powozów m³ode i stare, przeœliczne i paskudne kobiety, wspaniali panowie... Wszyscy z przybranym wyrazem najg³êbszego uszanowania wchodzili we drzwi niskiego dworu. By³ tak¿e proboszcz z organist¹ i s³u¿b¹ koœcieln¹.
Dzieñ siê ju¿ koñczy³, wiêc hajduki, s³u¿ba leœna, stangreci i lokaje zapalili smolne kagañce.
Przy blasku posêpnych p³omieni, ze œpiewem koœcielnym wyniesiono trumnê. Wœród dziedziñca sta³ prosty, czterokonny wóz, wys³any s³om¹ i okryty wielkim kobiercem. Na nim ustawiono i przymocowano powrozami trumnê. Ksi¹dz zakasawszy po³y sutanny ruszy³ przodem.
Za nim szli ludzie z pochodniami. Tu¿ przy trumnie brn¹³ ksi¹¿ê Gintu³t, za nim owe piêkne
i brzydkie panie. Szaty ich brudzi³y siê, a nogi tonê³y w b³ocie rozmiêk³ej drogi. Mimo to
¿adna do powozu nie wsiad³a. Dopiero za t¹ wspania³¹ czered¹ szed³ z dala onieœmielony
Rafa³. Przy nim Michcik. Gdy orszak pogrzebowy mija³ wieœ, wychodzili z chat ch³opi
w brudnych koszulach, w zgrzebnych wystrzêpionych portkach, baby we wstrêtnych krótkich
spódnicach, ko³tuniaste, pó³nagie dzieci. Wszystko to z otwartymi ustami dziwowa³o siê patrz¹c na wspania³y pochód, a dopiero gdy ognie by³y ju¿ daleko, wioska ruszy³a siê i postêpowa³a w dali od pañskiego orszaku. Za wsi¹ droga zni¿a³a siê miêdzy dwie lesiste góry nad
rzekê i brzegiem jej ci¹gnê³a. By³ to w owej chwili szlak b³otnisty, porzniêty wyrwami, a tu
i owdzie zawalony mnóstwem kamieni. Mimo to wszyscy wytrwali w pochodzie. Ub³oceni
do kolan, w nocy ju¿ zbli¿ali siê do Grudna. Deszcz nacich³, choæ szemra³ jeszcze. Gdy orszak zbli¿a³ siê do alei grudzieñskich, Rafa³ szed³ tu¿ obok pañskiego t³umu. Oœmieli³ siê.
G³owa jego by³a pe³na niedorzecznej pychy z tego tytu³u, ¿e to on w³aœnie, na którego nikt
uwagi nie zwraca, jest rodzonym bratem tego, komu takie honory czyni¹. Pragn¹³ w jakiœ
sposób daæ znaæ o sobie, zwróciæ uwagê... Odzywa³ siê pó³g³osem do Michcika, pyta³ go
o ró¿ne szczegó³y, dawa³ zlecenia. ¯o³nierz podnosi³ wówczas g³owê i blade, os³upia³e oczy
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wlepia³ w niego, coœ tam mamrocz¹c. Na twarzach wiêkszoœci pañ i panów malowa³a siê
szczera wœciek³oœæ, gdy trzeba by³o brn¹æ w poprzek bajorów nigdy nie wysychaj¹cych.
Szczególnie jedna podstarza³a dama, zachlapana, z rozkrêcon¹ fryzur¹, zmok³a, rzuca³a naokó³ takie spojrzenia, ¿e mog³aby nimi zabiæ najsilniejszego. Ksi¹¿ê Gintu³t szedi sam na
przedzie, z g³ow¹ podniesion¹. Przebywa³ najg³êbsze bagna nie wiedz¹c o tym, zatopiony
w myœlach. Nareszcie droga polepszy³a siê. Sz³a w górê, ku koœcio³owi stoj¹cemu na szczycie pagórka. Po obudwu stronach szerokiego traktu sta³y przedwieczne lipy, nadwiœlañskie
topole, graby, klony, dêby i buki.
Teraz, gdy w ich wnêtrza, wyrywaj¹c siê z k³êbów siwego dymu, pada³y migotliwe blaski
pochodni, zdawa³y siê byæ podwójnie wielkimi. Konary, ga³êzie, rózgi, czuby ich siêga³y do
czarnego nieba, a liœcie szemra³y w chmurach. By³a nieskoñczona potêga w owych wid³ach,
odnogach, trój- i czterozêbcach, w splotach ga³êzi wytê¿onych ku niebu, w owych jakoby
barach, piersiach, plecach, ramionach i rêkach, które coœ dŸwigaj¹...
Ale nade wszystko - by³a potêga w ich szeleœcie.
Jedno z tych prastarych drzew, ogromna p³acz¹ca brzoza, zwiesza³o siê ca³ym kad³ubem nade
drog¹, a korona jego, bogata w ogrom liœci, schyla³a siê ku ziemi jak kud³ata g³owa ch³opastarca. Gdy wóz otoczony lataj¹cymi blaskami wjecha³ pod nie, zaszemra³o... zaszemra³o...
Wyszed³ z jego g³êbokiej czeluœci sykliwy, przestraszony szelest, pó³szept zbudzonych ze snu
i zdumionych liœci...
Rafa³ zl¹k³ siê i zadr¿a³.
Ach, jak¿e straszny, jak nieopisany g³os by³ w tym szeleœcie! Ale wnet gwara schylonego
drzewa zosta³a siê w mroku, korona jego cofnê³a siê i ukry³a. Teraz inne przemawia³y z wysoka. I dziwna rzecz! Jedne wch³ania³y w siebie wieœæ o widoku, wlok¹cym siê u ich korzeni, z zimn¹ wzgard¹, inne z obojêtnoœci¹ najg³êbsz¹, z obojêtnoœci¹ œwiadom¹ swej g³uchej
i œlepej si³y, a by³y przecie i takie, co p³aka³y jak ¿ywy, czuj¹cy cz³owiek. Serce Rafa³a dŸwignê³o siê i podnios³o ku owym drzewom. Ogarn¹³ spojrzeniem wynios³e ga³êzie... Pnie zielone jak trawnik od dawnego mchu albo obwieszone mnóstwem drobnych ga³¹zek, jakoby dziady zgrzybia³e, obsiad³e przez prawnuki... Pnie pokryte splotami sznurów kory, zbru¿d¿one,
o barwie deszczu i szarugi... Rózgi chwiej¹ce siê pod niebem...
Wtedy nagle poj¹³, ¿e ju¿ nie ¿yje dobry brat Piotr. Z mozo³em przypomnia³ sobie chwilê,
która przed nim jak chybka mysz ucieka³a, chwilê, gdy patrza³ na bezw³adne oczy brata.
Dusza jego wcieli³a siê w ów moment, wesz³a tamtêdy w niewiadome, tajemne, nikomu nie
znane powiaty...
Wtem ktoœ na jego ramieniu lekko opar³ rêkê. Rafa³ otrz¹sn¹³ siê i ujrza³ przy sobie ksiêcia
Gintu³ta. M³ody pan przypatrywa³ mu siê uwa¿nie.
- Wszak nie mylê siê - rzek³ - waæpan jesteœ bratem zmar³ego kapitana Olbromskiego?
Rafa³ ledwie zdo³a³ wydusiæ z siebie g³os: - Tak jest.
- Proszê mi powiedzieæ... waæpanowie macie jeszcze rodziców ¿yj¹cych?
Znowu:
- Tak jest...
- A czy waszmoœæ da³eœ im znaæ?
- Tak jest.
- ¯a³ujê, ¿e to mi nie przysz³o na myœl. Trzeba by³o lepiej zaczekaæ.
- Zaczekaæ z pogrzebem na rodziców?
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- Zaczekaæ... z pogrzebem...
- O, rodzice prawdopodobnie nie przyjechaliby na pogrzeb - wypali³ Rafa³.
- A to dlaczego?
- Bo s¹ wiekowi... A zreszt¹...
- A zreszt¹ co?
- A zreszt¹... mieszkaj¹ daleko.
- Tak. No, a waæpan po pogrzebie dok¹d¿e masz zamiar udaæ siê? Czy do domu?
- Nie, broñ Bo¿e!
- Nie? I.. broñ Bo¿e?
- Proszê ksiêcia pana... my obadaj z bratem nieboszczykiem...
- Có¿ takiego?
Rafa³ zaj¹kn¹³ siê i teraz dopiero ujrza³ w g³owie g³upstwo, które niós³ na jêzyku.
- Proszê waæpana po pogrzebie do mego domu - rzek³ ksi¹¿ê uprzejmie, patrz¹c zreszt¹ gdzieœ
daleko. - Chciej uwa¿aæ trudno za dom w³asny... Zupe³nie jakbyœ by³ u brata. Zabawisz, dopóki zechcesz, odjedziesz, kiedy zechcesz...
Odchodzi³ ju¿, gdy wtem wróci³ siê jeszcze i doda³ z uœmiechem:
- Mo¿esz to napisaæ, jeœli wola, rodzicom, ¿e mia³em z Piotrem rachunki pieniê¿ne. Winien
mu jestem. Waæpan tu staniesz jako sukcesor? Nieprawda¿?
- Tak, mogê... - wyb¹kn¹³ Rafa³.
- A wiêc w³aœnie, bêdziemy siê rachowali... Zostañ tedy w Grudnie.
Ksi¹¿ê przywo³a³ do siebie skinieniem jakiegoœ podstarza³ego szlachciurê, wskaza³ mu Rafa³a i wyda³ jakieœ zlecenia. W tej samej chwili spomiêdzy drzew na szczycie wzgórza wy³ama³ siê dŸwiêk dzwonu za umar³ych. ¯elazne serce uderza³o w bok œpi¿owy. Ciosami coraz
mocniejszymi wyczynia³o ze srogich dŸwiêków, z martwego g³osu przera¿aj¹ce miamlanie,
s³owienie tej nazwy, która mocniejsza jest nad dzieñ i noc, nad przestrzeñ niedoœcig³¹ myœlami ludzkimi, nad s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy...
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Dworzanin
Pa³ac grudzieñski le¿a³ w g³êbi starego parku. W koñcu siedmnastego stulecia jeden z ksi¹¿¹t
Gintu³tów za³o¿y³ by³ tê siedzibê na wzór francuski. Z biegiem lat rozrost wielkich drzew zniszczy³ dawn¹ symetriê ogrodu, a tu i owdzie gaje m³odej leszczyny wtargnê³y nawet w ulice, gracowane niegdyœ z pilnoœci¹. Pa³ac, przebudowany na fundamentach starego zamczyska, otacza³y zbiorniki spleœnia³ej wody. Mury jego by³y kilku³okciowej gruboœci, szczególnie na dole,
gdzie pozosta³y izby sklepione jak w wiêzieniu i okna zakratowane. Grube, ukoœne szkarpy, niby
potworne nogi, grzêz³y w podstêpnych wodach starej, g³êbokiej; obmurowanej fosy. Piêtro dopiero, z korynckimi kolumnami i architrawem ozdobionym sztukateriami, by³o dzie³em czasów
nowszych. W chwili kiedy Rafa³ zobaczy³ pierwszy raz ten dumny pa³ac, œciany by³y mocno
zdrapane, figury ot³uczone, kolumny czarne i ogo³ocone jak s³upy wiorstowe. W g³êbi parku
kry³y siê tu i owdzie miêdzy drzewami murowane i drewniane domki, ozdobne i kszta³tne. Jeden z takich marsza³ek przeznaczy³ m³odemu samotnikowi na mieszkanie. By³a to chatka o jednej izbie, z wejœciem w stylu gotyckim i oknem jak w kaplicy. Nade drzwiami sta³o w niszy
popiersie Wenus z zielonymi oczodo³ami i utr¹conym nosem, os³aniaj¹cej wstydliwie ³ono zapleœnia³e i mchem wilgotnym poros³e. Tu¿ ci¹gnê³a w g¹szcze szeroka, b³otnista droga. Nad
dziwnym domkiem wznosi³y siê sokory, lipy, a za oknem zwiesza³a a¿ do ziemi ga³êzie przecudna, wynios³a brzoza. Wprost z tego¿ okna widaæ by³o g³êbok¹ alejê, która dok¹dœ, jakby
w ziemiê, zanurza³a siê i kry³a. Rafa³ nie móg³ od niej oderwaæ oczu. Nigdy nic podobnego
w ¿yciu swym nie widzia³. Bardziej ni¿ pa³ac, ni¿ przepych ksi¹¿êcego dworu przemówi³ do
niego magnackim urokiem ten szpaler. Kiedy m³ody samotnik pierwszy raz wszed³ tam, z cicha
stawiaj¹c nieœmia³e kroki, otacza³ go lêk rozkoszny w swej natarczywoœci, prawie bolesna ¿¹dza
poznania tajemnic tego miejsca, przyw³aszczenia sobie wiadomoœci o tym, co tu by³o.
G³êbokie marzenia wyp³ywa³y z cieniów tych drzew i, przemieniaj¹c siê niemal w kszta³ty,
w osoby przeœlicznych kobiet, niemal w figury dziewic z cudnymi w³osami, cicho id¹ce po
twardej, gliniastej ziemi, znika³y od uderzeñ zimnego rzutu oka. Drzewa nad tym ciennikiem
i w g³êbi parku, z dala stoj¹ce g³uchym, dumnym, uprzywilejowanym zastêpem, zdawa³y siê
nie rosn¹æ, nie wznosiæ, nie dŸwigaæ z tej ziemi, lecz na skrzyd³ach lecieæ ku niebu. Œliskie,
prêgowane pnie grabów o barwie ¿mii strzela³y w górê, wyginaj¹c siê wê¿owo jak gibkie
i zwinne race, które pod chmurami rozpryskuj¹ siê w deszcz liœci, w p³omyki konarów. Prawdziwie w chmurach by³y ich wierzcho³ki. A lipy! Lipy, z których ka¿da mia³a kilkaset lat,
o pniach zakutych w kolczugi grubaœne, powleczone ze strony pó³nocnej siw¹ patyn¹ mchu...
W jednym miejscu sta³ d¹b zwany ³abêdziem” dla kszta³tu pnia wygiêtego jak szyja ptasia.
Ogromna dziedzina jego zasêpionych konarów, ga³êzi, prêtów i liœci rozepchnê³a kniejê brzóz,
sokór, brzostów, topól i lip. Oczy ze czci¹ i pokor¹ spoczywa³y na jego pniu, bulwach, gnatach, sêkach, jakichœ potwornych ranach i bliznach...
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Do tej alei sp³ywa³o z góry œwiat³o zielone, jakby do groty lodowca Rodanu.
Pierwsz¹ noc Rafa³ spêdzi³ wœród uczuæ najdziwniejszych. Po³o¿enie w liczbie uczestników
tego dworu nabawia³o go trwogi i niepewnoœci, a zarazem ten ca³y rozhukany, a tak nowy
œwiat ci¹gn¹³ ku sobie z nieprze³aman¹ si³¹. Dopiero nad ranem usn¹³ snem twardym. Gdy
siê obudzi³, znalaz³ ko³o swego ³ó¿ka tackê z przyborem do kawy i z bu³kami. Kawa by³a
wystyg³a, ale Rafa³ poch³on¹³ j¹ ¿ar³ocznie. Obawa trzyma³a go na miejscu, wiêc przed samym sob¹ udawa³, ¿e jest senny, znu¿ony, choæ pragn¹³ zetkn¹æ siê z owym œwiatem, ujrzeæ
go i poznaæ. Kiedy tak waha³ siê i namyœla³, oszklone drzwi uchyli³y siê i wsun¹³ przez nie
g³owê kozaczek w suto szamerowanej liberii. Spostrzeg³szy, ¿e Rafa³ nie œpi, wszed³ do izby
i rzek³:
- Pan marsza³ek k³ania siê i prosi do obiadu...
- Do obiadu? - krzykn¹³ œpioch z przera¿eniem. Ch³opiec uœmiechn¹³ siê chytrze i doda³:
- Zaraz bêd¹ podawaæ.
Rafa³ wyskoczy³ z ³ó¿ka i zacz¹³ siê gor¹czkowo ubieraæ. Wkrótce by³ gotów i z niecierpliwoœci¹ tysi¹c razy szarpa³ na sobie, poprawia³, obci¹ga³ i czyœci³ zniszczone odzienie.
Widzia³ w oddali, naprzeciwko pa³acu, sto³y zastawione pod cieniem dêbów tak grubych, ¿e
ledwie czterech ludzi obj¹æ by zdo³a³o ich pnie, a tak roz³o¿ystych, ¿e rzuca³y cieñ na æwieræ
dziedziñca. Uwija³o siê tam kilkunastu lokajów w liberyjnych frakach, kozaków w p¹sowych
kabatach z galonami i herbowymi blachy, biegali pacho³kowie i kuchciki. Wkrótce ozwa³ siê
dzwonek i z rozmaitych stron, a przede wszystkim z pa³acu, poci¹gnê³o ku sto³om kilkadziesi¹t osób. Ch³opak, zahukany w domu i szkole, wprost dr¿a³ na myœl, ¿e ma siê z³¹czyæ z tym
obcym mu t³umem, ale jednoczeœnie prostowa³ siê i przybiera³ pozê „równego wojewodzie”.
W pewnej chwili g³oœno otwar³ drzwi i poszed³ œmia³o ku sto³om. Nikt na niego uwagi nie
zwróci³. Panowa³ tam gwar jak w ulu. S³ychaæ by³o œmiechy, okrzyki i weso³¹ rozmowê, przewa¿nie w jêzyku francuskim prowadzon¹. Us³yszawszy te dŸwiêki ledwie zrozumia³e Rafa³
œcierp³ w g³êbi. Za chwilê zbli¿y³ siê ju¿ tak, ¿e zaczêto zwracaæ na niego uwagê. Ten i ów
rzuci³ okiem i ani myœla³ przerywaæ rozmowy. Jednej twarzy znajomej! Od grupy do grupy
Rafa³ posuwa³ siê dystyngowanymi pó³zwroty, z uœmiechem g³upio-niedba³ym, prezentuj¹c
swój wyszarzany kostium. Ani jednej twarzy znajomej!
Miejsca zajmowano z ha³asem, wœród weso³ych œmiechów, spojrzeñ wiele mówi¹cych i ¿ywej rozmowy. Rafa³ b³yskawicowo przeczuwa³ ostatni¹ chwilê, która mia³a nadejœæ za mgnienie oka: stoj¹cy sam jeden zostanie poza krzes³ami! Có¿ wtedy?
Krew mu uderzy³a do g³owy... Zostaæ miêdzy lokajstwem... Czy¿ z powrotem wracaæ do swej
kryjówki?
G³owa mu pêka³a z rozpaczy: nie widzia³ ju¿ nigdzie miejsca wolnego! Wreszcie, gdy owa
ostatnia chwila nadesz³a i gdy w rzeczy samej ze stoj¹cymi w³osami i oczyma krwi¹ zalanymi szed³ omdla³ym krokiem poza plecami osób siedz¹cych, ktoœ siê podniós³ przy drugim
koñcu sto³u i j¹³ go wskazywaæ lokajom. Rafa³ odetchn¹³. Wkrótce siedzia³ ju¿ na krzeœle
i zatopi³ oczy w talerzu. S³ysza³ tylko huk w g³owie i bicie serca. Nierych³o podniós³ ³y¿kê
do ust. Zrazu tak mia³ wzrok zm¹cony, ¿e gdyby naprzeciwko siedzia³ znajomy, nie by³by go
pozna³. Kiedy siê nieco z po³o¿eniem oswoi³, zacz¹³ wodziæ oczyma po t³umie. Przede
wszystkim uderzy³a go obecnoœæ kobiet o rysach jakby cudzych, twarzach ciemnych, smag³ych, oczach czarnych i p³on¹cych, kobiet bardzo piêknych i porywaj¹cych ku sobie. Damy
te by³y wystrojone i mówi³y po francusku, tote¿ Rafa³ domyœli³ siê, ¿e to musz¹ byæ owe
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„emigrantki”, na które tak wyrzeka³a ko³tuniasta szlachta po dworach. Obok jednej z Francuzek, a najpiêkniejszej, bokiem do niej siedzia³ ksi¹¿ê Gintu³t. Oczy mia³ utkwione w twarz
tej s¹siadki, a na wargach uœmiech, który Rafa³owi wyda³ siê szczególnie sympatycznym.
W bliskoœci siedzia³y siostry ksiêcia, podobne do niego bardzo, szczególnie trzecia, ostatnia
z brzegu. By³a to jeszcze dziewczynka, jeszcze nie panna, lat mo¿e szesnastu. Przynajmniej
robiono z niej m³ódkê.
Mia³a w³osy jasne, tak jasne jak ziarno dojrza³ej sandomierskiej pszenicy. Przecudne, subtelne rysy, proste a wykwintne, drga³y ci¹g³ym œmiechem. Oczy szafirowe, czyste i ogromne jak
firmament, otwiera³y siê ze zdumieniem, wlepia³y bez ruchu w twarz starszego brata, z którym nieustannie szeptem rozmawia³a - i oto dawa³ siê s³yszeæ wybuch œmiechu tak niepowstrzymanego, ¿e ca³y stó³ wpada³ w weso³oœæ, sam nie wiedz¹c czemu. Chuda Angielka,
siedz¹ca obok tej œlicznej blondynki, zwraca³a wówczas sw¹ d³ug¹ g³owê i na chwilê œmiech
panieñski przycicha³. Obydwoje, brat i siostra, przybierali uroczyste miny, ¿eby za chwilê
zwróciæ na siê oczy pe³ne wrz¹tku weso³oœci. Jeden jakiœ wyraz, dŸwiêk cichego s³owa wyrywa³ now¹ kaskadê, nowy, jeszcze bardziej g³oœny wybuch. W pewnych momentach, gdy
œmieszka najbardziej zanosi³a siê swym przecudnym cha-cha-cha, ksi¹¿ê Gintu³t odwraca³
z trudem oczy od swej s¹siadki i weso³e, wilgotne od wzruszeñ Ÿrenice zwraca³ na rozbawion¹ siostrê z szeptem:
- Eli...
Nie wiadomo wszak¿e by³o, czy potêpia tê zbyt g³oœn¹ weso³oœæ, czy tylko prosi uprzejmie
zebranych, ¿eby piêkna jeszcze d³ugo mog³a siê tak œmiaæ bez przeszkody. Ale nie tylko brat
ksiê¿niczki mia³ w oczach ów szczególny wyraz. Wszyscy, na kogokolwiek Rafa³ zwróci³
ukradkiem spojrzenie, byli zajêci jedn¹ jedyn¹ spraw¹ - i w³aœnie owym radosnym weselem
dziewczêcym. Na pozór wiod¹c miêdzy sob¹ stateczne rozmowy, wszyscy mê¿czyŸni, widaæ
to by³o w ich twarzach, myœlami i uczuciami kr¹¿yli obok przeœlicznej. Dla jednych by³o to
skryt¹ rozkosz¹, dla innych skryt¹ boleœci¹, a dla wszystkich oderwaniem siê od spraw, którymi na pozór ¿yli. Nawet starzy ludzie nad czymœ g³êboko dumali. Odraza i g³uchy na
wszystko zabójca-¿al marszczy³ ich czo³a. Có¿ warte by³o ¿ycie ca³e? - mówi³y te zmarszczki - po co istnieæ tyle lat, skoro siê wiek swój ca³y spêdzi³o bez tego, co jest wszystkim, bez
niej? Na twarzach m³odzie¿y le¿a³a bladoœæ mêki. Rafa³ uczu³, ¿e jest w jakimœ zamkniêtym
kole, które sekretnie duma i z rozpacz¹ œni. Jakoby muzyka niedos³yszalna, tajemnicza, przep³ywa³a wskroœ tego grona potêga, w³adza, tyrania piêknoœci. Ka¿dy ruch dziewcz¹tka odbija³ siê w oczach patrz¹cych jako uniesienie. Ruchy te by³y niewys³owione. Odzwierciadla³o
siê w nich wszystko ¿ycie duszy. To, co ka¿dy cz³owiek chowa w zamkniêtej skrzyni, u niej
sta³o w oczach, w ustach, na czole, w drgniêciach brwi i ust. By³a samym weselem i dreszczem szczêœcia, a bieg³ od niej na ludzi smutek i udrêczenie.
Rafa³ nie widzia³ wcale, kto siedzi przy nim. Jeszcze nie ukoñczy³ zanoszenia z sakramentalnym namaszczeniem zupy do ust, gdy wtem gruby g³os zaskrzecza³ tu¿ nad jego uchem:
- A có¿ u Boga Ojca tak asan wodzisz za t¹ ³y¿k¹ oczyma, jakbyœ siê ba³, ¿eby ci jej rêka do
ucha nie zanios³a? M³odzieniec podniós³ oczy i ujrza³ obok siebie d³ugie oblicze z w³osami
i w¹siskami zwieszaj¹cymi siê z niego jak z buñczuka. - Jesteœ asan, jak s³yszê, bratem onego, Panie mu ta œwieæ, filozofa z Wygnanki, Olbromskiego.
- A jestem.
- Piêknie u Boga Ojca brat waœci gospodarzy³ na tej wioszczynie, nie ma co mówiæ!
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- Jak to?
- A to¿em patrza³, bo obok niego na Poliñcu od lat siedzê. Ch³opów, farmazon, rozpuœci³,
rozamorowa³, ¿e mu na pole wychodzili jak z ³aski, i koniec koñców do garnka nie mia³ co
w³o¿yæ.
Rafa³ wrza³ wszystek od niewymownej z³oœci, która nie mog³a wydobyæ siê na zewn¹trz.
Milcza³ z oczyma wlepionymi w pusty talerz.
- Có¿ asan milczysz? Prawdê mówiê, choæ i gorzk¹.
- Ja nie wiem, czy to prawda.
- Nie wiesz. No i pewnie. W¹sów asan ca³ych nie masz, to sk¹d¿ebyœ mia³ znaæ siê na ca³ej
prawdzie! Ale nie o to idzie... S³uchaj no, moœci panie, gdzie¿ to zamierzacie podziaæ owe
graciny nieboszczyka ze dwora, choæ ich ta tyle, ¿eby ¿ydowska koza uci¹gnê³a? Zabierzecie
toto w Sandomierszczyznê? Widzia³em tam chom¹ta, siod³o, rzemienia fornalskiego coœ niecoœ. Kiepskie to wszystko, ale jakby niedrogo, tobym kupi³. Mówili mi tu, ¿e to niby asan
dysponujesz, jak i co.
- Zabierzemy do domu.
- A to zabierajcie wnet, bo ja w tych dniach dwór zajmê.
- Waszmoœæ pan niby?
- A ja. Có¿ siê wasanu nie widzi? Ja, Ch³uka z Poliñca. Tak waran napisz do swoich, ¿e Nikodem Ch³uka z Poliñca bierze onê Wygnankê od ksiêcia w dzier¿awê. Folwark ga³gan, ale
¿e to blisko... A i o te chom¹ta siê spytaj, tobym kupi³, jeœli niedrogo, m³ynek bym to samo
kupi³, a nawet i te szkapska...
- Ja napiszê, a teraz wszystkim siê opiekuje Michcik.
- He, opiekun! Faworyt... Dawno ja na tego draba mam chrapkê. Czapki ga³gan nie zdejmuje
ze ³ba przede mn¹. Folwark waœci brat rozpapra³, ch³opa zepsu³ na nic...
- Folwark nieboszczyk rozpapra³! A ziemiê to kto dar³ spod ja³owców?
- Widzicie, jaki to asan masz rezon w potrzebie! A nawet powiem: prawdê ci siê uda³o chwyciæ za uszy. To jedno ten nieboszczyk, Panie mu ta œwieæ, zrobi³. Ch³opa zepsu³ na nic, ale to
do odrobienia, to ta ju¿ moja rzecz. Co zaœ do ziemi, to nie mo¿na powiedzieæ: wyprawi³
ziemi niema³o! Gdzie dawniej, jak ludzie zapamiêtaj¹, trznadle siê jeno gzi³y, teraz owies jak
mur.
- A staw to nie brat wyszlamowa³? M³yn puœci³, upust wystawi³, rowy porzn¹³?
- Nawet i to, powiedzmy, prawda.
W chwili, gdy siê ta rozmowa toczy³a, zabrzmia³ znowu upajaj¹cy szczebiot œmiechu ksiê¿niczki. Szlachcic Ch³uka przerwa³ frazes, który mia³ wyrzuciæ, i wiechy swych w¹sów zwróci³ w stronê „jasnego” koñca sto³u. Sapa³ d³ugo i t³amsi³ w sobie jakieœ wzdychania, a w koñcu rzek³ do Rafa³a:
- Ta siê œmieje, hê?
- Jaka¿ to piêkna bardzo! - zdradzi³ siê m³odzik.
- Pewnie, ¿e piêkna.
- Co to za w³osy!
- A i to, powiedzmy, prawda. Œwieci siê bestia cz³owiekowi w, œlepiach, jak ten miesi¹c po
nocy.
- A jakie to oczy!...
- Waœæ byœ jej da³ radê - chy! Jezus ci Maria!
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- Co te¿ to waszmoœæ pan!... Wstyd doprawdy...
- Asan mi powiesz! Znam ja siê na was, dryblasy Myœla³by kto, ¿e siê do korda porwie, tak
siê przecie zsierdzi³, a œlepie mu ogniem zion¹ jak czubatemu diab³owi.
- Kto to jest taki? - cicho szepn¹³ Rafa³.
- Jak¿e, u Boga Ojca, to asan ksi¹¿êc¹ ³y¿k¹ ksi¹¿êc¹ zupê zawijasz, a nie wiesz tego, kto to
jest taki! To¿ Gintu³tówna, m³odego siostra, najm³odsza. El¿bieta jej. Ale¿ dzieucha! ¯e siê
te¿ to pod szlacheck¹ strzech¹ nie urodzi taka... Ju¿ by o ni¹ dziesiêciu czuby se powyrywa³o
i œlepie na nic podbi³o. Tu bêdzie wyczekiwa³a na swego, a¿ ci osmêtnieje z tego, jako wierzba u drogi. Wtedy przylezie wyw³oka abo i zgo³a Francuz...
- Ksiê¿niczka El¿bieta... - powtórzy³ Rafa³ z przedziwnym upojeniem wewnêtrznym i z drobiazgow¹ uwag¹, jak gdyby przyw³aszcza³ sobie na zawsze œliczn¹ melodiê, przypadkiem
w smutku zas³yszan¹.
Do samego koñca obiadu Rafa³ siedzia³ jak na szpilkach. Mnóstwo myœli k³óci³o siê w jego
g³owie i przemknê³o bardzo wiele postanowieñ. Nikodem Ch³uka k³ad³ mu w g³owê Bóg wie
jakie wiadomoœci i g³oœno wyrzeka³, kiedy Rafa³ ledwo pi¹te przez dziesi¹te rozumia³. Skoro
ruszono od sto³u, marsza³ek dworu skin¹³ na Rafa³a, przywo³a³ go do siebie i oœwiadczy³, ¿e
ksi¹¿ê ¿yczy sobie z nim mówiæ. Wezwa³ zaraz jednego z lokajów i poleci³ mu zaprowadziæ
m³odego panicza do gabinetu, gdy siê tam ksi¹¿ê uda. Sporo jednak up³ynê³o czasu, nim ta
chwila nadesz³a. Ksi¹¿ê, otoczony gronem piêknych pañ, poszed³ na spacer do parku i znik³
miêdzy drzewami. Rafa³ wygl¹da³ jego powrotu z g³êbi swej izby, nie spuszczaj¹c oka z g³ównego wejœcia pa³acu. Nareszcie, a mia³o siê ju¿ ku wieczorowi, wyfraczony s³ugus wszed³ do
stancji z grubiañskim prawie zawiadomieniem, ¿e ksi¹¿ê jest u siebie. Rafa³ poszed³ za nim
przez szereg sal, z których jedne by³y mozaikowane, purpurowe ze z³oconymi gzemsami i z
pysznymi stiukami na stropie, inne w barwach ciemnych, adamaszkowe z listewkami, albo
bladoniebieskie. Przechodzi³ jak we œnie obok wielkich obrazów, z których spogl¹da³y na niego nagie kobiety, otwiera³y siê krajobrazy zupe³nie wyrwane ze snu, walczy³y dziwaczne chimery, ucztowali bogowie... Oszo³omiony przepychem naczyñ i mebli, które zdawa³y siê byæ
stworzonymi dla œwi¹tyni, br¹zowych ¿yrandolów, wielkich porcelanowych waz, lustrzanych
okien, piêknoœci¹ pod³óg wysadzanych marketeri¹ z hebanu, cytryny i ¿ó³tego bukszpanu,
skromnym i niespodzianie przyjemnym piêknem drzwi i odrzwiów z mahoniu, olœniony widokiem grup marmurowych i kominków z rzeŸbami, usi³owa³ zachowaæ na twarzy wyraz
doskona³ej obojêtnoœci, jak gdyby te rzeczy, pierwszy raz widziane, wcale mu obce i dziwne
nie by³y. Tymczasem gdziekolwiek zwróci³ oko, spostrzega³ coœ, co przykuwa³o do miejsca,
chwyta³o za ramiona, wabi³o ku sobie, jak kobiecy uœmiech, a nieraz jak poca³unek. Niewymowna rozkosz zastêpowa³a tu drogê na ka¿dym kroku. Rafa³ czu³ bolesn¹, a¿ do zemsty
podniecaj¹c¹ mêkê-uwielbienie. Straszna praca, niewys³owione katusze tworzenia idea³u
piêknoœci w twardym kamieniu, w drogocennym drzewie, pot wysi³ku i ³zy wiecznego zawodu artystów, gnanych przez przymus, przez ciê¿k¹ pañszczyznê twórczoœci, ogarnia³y go postrachem. To niedoœcig³e nigdy piêkno, wyrwawszy siê z powrozów pracy, czeka³o tu w utajeniu od dawien dawna, czyha³o w obrazach, w porfirowych stolikach, we drzwiach tajemniczo okutych, w pró¿nych krzes³ach, w w¹skich, skromnie przepysznych kanapkach, têskni¹c
za uwielbieniem tyle nocy i dni. Kiedy niekiedy dostrzega³ w ogromnych lustrach sw¹ postaæ
w wyszarzanym ubraniu z werdragonowego sukienka i wówczas niewymowna awersja do
w³asnej postury, rozpaczliwa wzgarda dla swych r¹k wisz¹cych jak bijaki cepów, nóg, g³owy,
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œlepiów i nosa oblewa³a go ca³ego ukropem. W pewnym ma³ym saloniku, stosunkowo skromnie urz¹dzonym, s³u¿¹cy kaza³ Rafa³owi oczekiwaæ. Gdy grube ³ydki fagasa przesta³y migaæ
na posadzkach, a szelest jego pantofli oddali³ siê zupe³nie, Rafa³ usiad³ w g³êbokim fotelu
i zasun¹³ siê w siebie, zagrzeba³ siê sam w sobie. Spojrzeniami siêgaj¹cymi do dna przejrza³
wszystko, co dotychczas wiedzia³ i widzia³, czym by³, co siê z nim dzia³o, co na œwiecie znaczy³. Œmiech podnosi³ siê z jego piersi, œmiech przem¹drza³y i bezlitosny. Nie wydoby³ siê na
wargi, tylko jak fala wzdêta przez wicher krótko zahucza³ i usta³. Ociê¿a³e spojrzenie wesz³o
w g³¹b tego szeregu sal, cicho, sennie drzemi¹cych w rozkoszy. Naokó³ by³o cicho jak w œwi¹tyni.
I oto niespodzianie gdzieœ za trzecimi drzwiami rozleg³ siê œmiech, ów jedyny na ziemi...
Rafa³ zakry³ twarz d³oñmi i s³ucha³ w zachwycie. Liczne, weso³e g³osy jak burza zbli¿a³y siê,
a¿ wreszcie zabrzmia³y w s¹siednim saloniku. Pó³uchylone drzwi dawa³y Rafa³owi mo¿noœæ
uczestniczenia w tym, co siê tam dzia³o. Jak wiosenne gêdziolenie ptaków œpiewa³y radosne,
drgaj¹ce ¿yciem, zdrowiem, weselem okrzyki najm³odszych sióstr ksiêcia, ich towarzyszek
i przyjació³ek. Jedna z nich wo³a³a:
- Koniecznie jeux de société! Koniecznie... Jeux d’esprit - to nudne. Zupe³nie jak lekcja gramatyki.
- Jak to? Le secrétaire?
- Nie, nie! Jeux d’esprit, jeux d’exercice - to zupe³ne lekcje.
- Wiêc dobrze...
- A mo¿e by najlepiej - Jeux de poules. Co myœlicie? Na przyk³ad: Chnif-chnof-chnorum? Co?
- Nie, nie! Jeux de société! - domaga³a siê ksiê¿niczka El¿bieta kapryœnym g³osem, roztopionym w œmiechu.
- No, wiêc dobrze... Decydujmy!
- Zaczynamy...
- Czy s¹ wszyscy?
- Kto siê spóŸni, sam sobie winê przypisze.
- Bawimy siê... - Mówcie! Co kto ¿yczy?
- Ja proponujê Le corbillon... - ozwa³ siê g³os pierwszy.
- Ja Les propos interrompus:..
- Monsieur le Curé!
- La toilette.
- Czekajcie, czekajcie! Tyle ¿¹dañ... G³osujmy jak na sejmiku.
- Ja chcê koniecznie - l’Avocat. Koniecznie, bardzo koniecznie ! ...
- Kto jest za Avocat?
- Nie, nie! Avocat- to nieprzyjemne. Lepiej ju¿ La toilette albo Combien vaut 1»orge?
- A mo¿e by Le Capucin? To zabawne. Pamiêtacie Kamila w postaci capuchon, a Cecylkê
jako la barbe?
- Spróbujmy naprzód La toilette.
- No, dobrze! La toilette! Wszyscy siê zgadzaj¹?\
- Wszyscy...
- Wszyscy!
- Tout le monde est assis...
- Ju¿ jestem gotów!
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- Ja bêdê le miroir... Lubiê, ¿eby we mnie patrzono - cha-cha!...
- Ja la boîte à rouge...
- Skryta, skryta buatka!...
- Ja la boîte à poudre...
- Eli bêdzie la boîte à mouches...
- A Kamil - le flacon!
- Ach, to wyborne, Kamilek - le flacon!
- Cecylka, czekajcie, czekajcie: Le faux chignon...
- Gabriel - le fer à friser.
Rafa³, ogarniêty przez ciekawoœæ, zapomnia³, gdzie jest. Œni³o mu siê, ¿e i on uczestniczy
w tej zabawie. Siedz¹c nieruchomo w swoim fotelu, widzia³ w szczelinie miêdzy nie domkniêtymi po³owami drzwi œrodek salonu, gdzie œliczne dorastaj¹ce panienki z twarzami cherubinów, otulone w lekkie muœliny i gazy zsunê³y szczelnie ma³e fotele i utworzy³y zwarte
ko³o. Nogi ich, ustawione na dywanie, niecierpliwi³y siê, oczy rozsypywa³y iskry, z ust sfruwa³ œmiech, a obna¿one ramiona podnosi³o gwa³towne dr¿enie. DŸwiêczny g³os najm³odszego ksiêcia Kamila rozlega³ siê jak delikatny rozkaz:
- Madame demande son ter à friser!
Ktoœ zerwa³ siê z miejsca, a zajê³a je osoba stoj¹ca na œrodku.
- Madame demande son faux chignon!
Znowu szelest i œmiechy.
- Madame demande son miroir!
- Madame demande toute la toilette! - zawo³a³ ksi¹¿ê Kamil.
Foteliki rozsunê³y siê na wsze strony i tout le monde z wrzaw¹, szelestem i œmiechem przemienia³ miejsca. Oklaski i œmiechy jak grad obsypa³y jedn¹ z uczestniczek, która zosta³a
w kole.
Rafa³ nie spostrzeg³ siê, kiedy nie domkniête drzwi szybko siê otwar³y. Ksiê¿niczka El¿bieta
wybieg³a z nich i stanê³a na progu. Spostrzeg³a by³a widaæ Rafa³a doœæ ju¿ dawno, ale nie
przestawa³a œmiaæ siê. Uczyni³a to dlatego, jak siê domyœla³, a¿eby daæ mu poznaæ, ¿e ledwie
go widzi. Wsta³ niezgrabnym ruchem, uk³oni³ siê z sandomiersk¹ (od strony Klimontowa)
elegancj¹, coœ nawet wymamrota³, czego by sam nie umia³ powtórzyæ raz drugi. Ksiê¿niczka
przez chwilê na kogoœ jak gdyby czeka³a... Nikt nie nadchodzi³. Przeœliczna, niewiarogodnie
urocza, nie œmia³a siê ju¿. Rysy jej zmieni³y siê do niepoznania. Twarz przybra³a wyraz ch³odu i powagi, ale nie wyuczony, nie chwilowy, och, nie! Rafa³ uczu³ siê tym wyrazem
zmia¿d¿ony, zabity na duszy. Uczu³ tê instynktown¹ dumê, wynios³e, obojêtne spojrzenie i,
co najgorsza, ów grzeczny, ³askawy, pañski uœmiech, gdy z wolna odwróci³a siê i wysz³a do
s¹siedniego pokoju zamykaj¹c drzwi za sob¹. Przep³yn¹³ przed nim widok œlicznej szyi i ramion ¿ lekka odkrytych, wzniesionej g³owy, na której ka¿dy w³os by³ nici¹ lœni¹cego z³ota.
Wówczas przez chwilê czu³ coœ bardziej jeszcze ni¿ ów œmiech cudzego, nieprze³amanego,
wrogiego w swych piersiach. Skoczyæ ku niej, chwyciæ rêkoma to królewskie, miêkkie z³oto.
Rzuciæ j¹ przed siebie na kolana...
Sta³ obok swego fotela jak na p³ytach rozpalonego ¿elaza. Wyszed³by by³, wylecia³ stamt¹d bez
czapki, jak wówczas ze szkó³, ale na myœl, ¿e mo¿e siê jeszcze spotkaæ z t¹ pann¹, ¿e jeszcze
raz, w taki sam sposób, mo¿e jej osob¹ swoj¹ przerwaæ œmiech, zepsuæ chwilê radoœci, nie móg³
siê ruszyæ z miejsca. Spojrza³ na swe buty, na rêkawy kubraka i znowu us³ysza³ w sobie wy104

buch dŸwigaj¹cy siê z samego dna. Sta³ tak d³ugo, wpychaj¹c sobie ohydn¹ wzgardê w piersi,
gdy wtem drzwi boczne uchyli³y siê. Sta³ w nich ksi¹¿ê Gintu³t. Na ustach-mia³ pó³uœmiech taki
sam jak siostra. Ruchem grzecznym, ale przewiduj¹cym chwile du¿ej nudy, wezwa³ Rafa³a do
pokoju, z którego wyszed³ przed chwil¹, i wskaza³ mu miejsce. Sam chodzi³ chwilê tam i sam.
- Czy waæpan pisa³eœ do rodziców o œmierci brata? -zapyta³ nareszcie.
- Pisa³em.
- Jednak nikt nie przyjecha³?
- Nikt.
- A jak¿e waæpan s¹dzisz: czy przyjad¹ póŸniej?
- Nie zdaje mi siê. Mam zamiar odes³aæ rzeczy pozosta³e po bracie do domu...
- Tak, tak! To bêdzie najlepiej. Co siê da, na miejscu sprzedaæ. Ja wydam mojemu komisarzowi polecenie, ¿eby ta sprzeda¿... A mo¿e ju¿ wyda³em?... Zaraz sobie przypomnê... A sam
nie jedŸ. Zostañ tu lepiej, u mnie. Przyjrzysz siê trochê œwiatu, póŸniej zobaczymy, jak i co.
Nieprawda¿?
Rafa³ sk³oni³ siê pokornie.
- Trzeba tylko - mówi³ ksi¹¿ê zniecierpliwiony i prêdkim g³osem - ogarn¹æ siê, ubraæ po ludzku. Tak nie sposób! Jak to ju¿ mówi³em, brat waæpana ma, to jest mia³ u mnie pieni¹dze.
Po¿yczy³ mi sumê... WeŸ¿e je sobie, tê trochê uciu³anych dusiów, i spraw odzienie pod³ug
mody i naszego tu zwyczaju... To tam marsza³ek...
Mówi¹c to ksi¹¿ê zarumieni³ siê z lekka, wydoby³ z otwartej szuflady biurka sakiewkê ze z³otem i poda³ j¹ Rafa³owi. Chwilê trwa³o k³opotliwe milczenie. Wreszcie ksi¹¿ê, jakby oci¹gaj¹c siê, rzek³ znowu:
- Brat waœci by³ mi przyjacielem i powiernikiem za dawniejszych lat s³u¿by obozowej. Dlatego to dyskursy nasze mia³y nieraz charakter ostry dla tych, którzy nie znali bliskiego stosunku. Mo¿e to i waœci wyda³o siê niemi³ym, ¿em doœæ ostro, doœæ cierpko przymawia³ bratu... wtedy...
Rafa³ trwo¿liwie, na po³y potakuj¹co, na po³y przecz¹c, coœ mrukn¹³.
- Nie trzeba o tym w ogóle mówiæ z nikim... - z cicha rzek³ ksi¹¿ê - bo to ludzie zaraz by
roznieœli po œwiecie, jakobyœmy siê z nieboszczykiem poró¿nili. Sam waœæ wiesz, ¿e rozstaliœmy siê w zgodzie, aczkolwiek dyskutuj¹c...
Rafa³ znowu niewyraŸnie potwierdzi³.
- Nade wszystko nie nale¿y nic mówiæ rodzicom, unikaæ wszelkich ekswisceracji w tym
przedmiocie. Mogliby w ¿alu wyobraziæ sobie...
- O, ja nic, moœci ksi¹¿ê...
- Tak, tak - rzek³ pan uœmiechaj¹c siê dziwacznie. - Gdy siê waœæ pobawisz i poznasz nieco
œwiata, sam siê przekonasz, ¿em dobrze radzi³ zmar³emu.
Zamilk³ i z wolna œlicznymi ruchy zacz¹³ chodziæ po kobiercu tam i z powrotem. Przez chwilê zatrzyma³ siê u otwartego okna i patrza³ w g³¹b dzikiego ogrodu.
- Kocha³em go... - rzek³ cicho. - Ju¿ go nie ma na œwiecie. Horror, horror! Nie dopowiedziana sentencja, nie wy³o¿ony ostatni, najdobitniejszy efekt prawdy, a jego ju¿ nie ma. Ju¿ go
nie ma wcale! Ani nie zaprzeczy, ani tymi oczyma, co to... nie spojrzy. Ani po swojemu nie
zmilczy. Garsteczka popio³u i tyle. Och, Bo¿e!
Podniós³ na Rafa³a oczy szklane i twarz porzniêt¹ nag³ymi bruzdami, starsz¹ o wiele, wiele
lat. Chwilê tak przygl¹da³ mu siê z uwag¹, jakby teraz dopiero spostrzeg³, ¿e tu ktoœ stoi i ¿e
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go s³ucha. Uœmiechn¹³ siê wreszcie owym uœmiechem wdzianym na twarz jak maska, uœmiechem przyjêæ. Czeka³.
M³odzieniec zrozumia³, ¿e mo¿e nareszcie odejœæ. Uk³oni³ siê ruchem pewnym, zgrabniejszym daleko bardziej ni¿ poprzednio, i œciskaj¹c w rêce garœæ dukatów w jedwabnej sakiewce, pe³en wzruszenia szed³ przez wspania³e sale.
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Egzekucja
¯ycie w Grudnie p³ynê³o jak romans ciekawy, z dnia na dzieñ przyjemniejszy. Polowania na
zwierza w lasach, na kaczki w ³odziach, na bekasy, dubelty, kszyki z wy¿³ami, konne wycieczki ca³ym dworem, harce po b³oniach - oto by³y zajêcia codzienne. Kiedy niekiedy zje¿d¿ano
olbrzymi¹ hurm¹ ludzi do pierwszego lepszego dworku dzier¿awcy, zjadano wszystkie zapasy ¿ywnoœci i, naœmiawszy siê do sytu z prostactwa, co koñ skoczy ruszano dalej. Francuzi
i Francuzki goszcz¹cy u ksiêcia nudzili siê pomimo to wszystko. Wieczorami grywano w karty, nieraz do póŸna. Siostry ksiêcia Gintu³ta uczy³y siê jeszcze i. niby to pozostawa³y pod
œcis³ym dozorem Francuzic-nauczycielek, ale bra³y udzia³ we wszelkich zabawach. Rafa³,
odziany w modny fraczek, w obcis³e piaskowego koloru ineksprymable, wysoki kapelusz
i œwiec¹ce buty z twardymi cholewkami, uczestniczy³ we wszystkim na prawach niby goœcia,
niby domownika. Dopuszczano go z lekka do towarzystwa, ale czasami pos³ano tu i owdzie
albo wyrêczono siê nim w potrzebie. On godzi³ siê na wszystko. ¯y³ tu, oddycha³, upaja³ siê
wolnoœci¹. Nigdy przez jego g³owê nie wion¹³ cieñ pytania: co bêdzie dalej? Bez myœli o tym
wiedzia³ jedno, ¿e nie wróci do domu z Grudna! Przenigdy! By³ tu u siebie, na swej drodze.
Szed³ naprzód z zadart¹ g³ow¹ - i kwita. Ka¿dy dzieñ, ka¿dy wypadek zbli¿a³ go, ³¹czy³, zespala³ z now¹ krain¹. A co raz posiad³, tego ¿adna ju¿ potêga nie by³aby w stanie wydrzeæ
mu z pazurów. Uczy³ siê form towarzyskich, mowy francuskiej, zwyczajów, regu³ ¿ycia, zabaw, metod wybryku, kszta³tów modnego kaprysu, kultury zepsucia. Kocha³ swoj¹ izbê, ubranie, konia, na którym jeŸdzi³ zazwyczaj -i ksiêcia. Mniej lubi³ m³odszych jego braci, którzy
doœæ wzgardliwie nañ spogl¹dali, chocia¿ strzegli siê wyjawienia niechêci. Jeden by³ rówieœnikiem Rafa³a i ten w³aœnie by³ najnieprzystêpniejszy.
Przy koñcu sierpnia, po ¿niwach, wesz³y w modê codzienne prawie jazdy konno. Nad wieczorem siod³ano wszystkie konie wierzchowe i kto ¿yw dosiada³ pysznych rumaków. Rafa³
mia³ œcig³ego gniadego anglika. £atwo mu by³o na nim trzymaæ siê w pobli¿u ksiê¿niczki
El¿biety.
Nie kocha³ siê w niej, och nie! Mo¿na by prêdzej powiedzieæ, ¿e jej nienawidzi³. Jej radosny,
szczêœliwy œmiech odbiera³ mu sen i duszê ca³¹ nape³nia³ zimn¹ namiêtnoœci¹. Z niewymownym szczêœciem by³by pochwyci³ i na zawsze zapamiêta³ jakiœ w niej szczegó³ brzydoty, coœ,
co by nape³ni³o wyraŸn¹ odraz¹. Ale nie by³o takiego nic.
By³a cudowna. Co gorsza, co nieznoœniejsza, myœlami jej obj¹æ nie móg³ ani ogarn¹æ wyobra¿eniem. Ci¹gle by³a poza jego wiedz¹, wci¹¿ coraz bardziej odmienna w swym czarodziejstwie. Je¿eli wyuczy³ siê ju¿ jakiegoœ jej przymiotu i móg³ do woli wyœmiewaæ z niego
w g³êbi siebie, nagle zjawia³a siê z czymœ innym, czego jeszcze na ziemi nie by³o, z uœmiechem niebiañskim, pó³ smutnym, pó³ litosnym, z jakimœ cichym dumaniem, przez które
³agodny mrok p³yn¹³ jak cieñ bia³ej chmurki przez lazurow¹ wodê jeziora. Z jak¹¿ rozkosz¹
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by³by j¹ za to rozszarpa³, z jak¹¿ nienawiœci¹ zdusi³by poca³unkami owe zaziemskie troski
i radoœci prawdziwie anielskie! Marzy³ o niej ci¹gle. Szed³ z ni¹ zawsze przez jakieœ knieje,
gdzie noga ludzka nie posta³a, gdzie tylko ona i on... I tchu mu w piersiach nie stawa³o na
sam¹ myœl o tym, co do niej mówi³.
Widzia³ wówczas strach na jej twarzy, przeraŸliwy okrzyk z ust jej wyrywa³ i s³ysza³ go z upojeniem, fruwaj¹cy wko³o g³owy. Przy stole nigdy otwarcie nie patrza³ w jej stronê, ale w ka¿dej chwili œledzi³ j¹ tajemnie. Na spacerach stara³ siê byæ w pobli¿u, ale nie uda³o mu siê
nigdy przemówiæ do niej jednego wyrazu. Z dala odpowiada³a na jego g³êboki i pokorny
uk³on. Pomimo jednak, ¿e zdawa³a siê nie zwracaæ na jego osobê uwagi, skoro tylko siê sk³oni³, spostrzeg³a ten ruch i z martw¹ grzecznoœci¹, wynioœle, oddawa³a mu dalekie skinienie
g³ow¹. Nigdy siê nie odwróci³a w tê stronê, gdzie by³, ale on doskonale wiedzia³, ¿e ca³a jej
osoba uczuwa jego obecnoœæ, ¿e osobliwe cienie przep³ywaj¹ przez tê twarz i ¿e w szczególny sposób widz¹ jego figurê, jeœli nie oczy, to jak gdyby spuszczone powieki. Rzadko kiedy
b³¹dz¹ce po t³umie spojrzenie przesunê³o siê i po nim tak¿e. Wtedy czu³ ga³gañsk¹ uciechê,
rozkosz kradzie¿y, tryumf zdobywcy. Zawsze czysty œmiech ksiê¿niczki zmienia³ siê w tonie,
kiedy Rafa³ by³ blisko, zmienia³ siê tak samo jak wówczas u drzwi salonu. Nie brzmia³ jui
jak samo szczêœcie, lecz z³owrogo dŸwiêcza³ jak straszny krzyk wzgardy. Tak by³o za dnia.
Nocami Rafa³ b³¹ka³ siê po alei, która od jego domku sz³a w ogród. Przesycony wariack¹
ambicj¹, nadêty ¿¹dzami, pe³en namiêtnoœci wybuja³ych a¿ do szaleñstwa, pi¹³ siê coraz wy¿ej i wy¿ej. Zuchwalstwo rozpar³o siê w nim tak dalece, ¿e ksiê¿niczka, pani przemo¿na z tego domu, siostra rodzona ksiêcia, sta³a mu ci¹gle w oczach. By³ tak prze¿arty od wewnêtrznego ognia, ¿e swe sny i furie poczytywa³ za rzeczywistoœæ. Ile¿ to razy czeka³ w ustroni szpaleru podczas ksiê¿ycowych nocy, ufaj¹c, ¿e ona musi -znaæ jego mêczarnie, ¿e takie same
czuje i ¿e w to miejsce przyjdzie wiedziona przezciemnego anio³a! A gdy ch³odna, sierpniowa noc mija³a, gdy oszala³y od wewnêtrznych szlochañ wraca³ do izby, k¹sa³ poduszkê, dusi³
siê i zanosi³ od ¿alu: Kilkakroæ tylko goœci³a w jego g³owie myœl, ¿e wszystkie te zajœcia ducha s¹ z³udzeniem. Mo¿e ksiê¿niczka wcale nie wie o jego egzystencji. Wtedy zaciska³ piêœcie i zdolen by³ rwaæ w³osy z g³owy. Traf zrz¹dzi³, ¿e siê przekona³ o prawdzie.
Ksiê¿niczka El¿bieta jeŸdzi³a konno jak amazonka. Na siodle postaæ jej o ³agodnych i wolnych ruchach przeobra¿a³a siê jakby w m³odego ch³opca z gestami zdecydowanymi, nag³ymi,
piorunowymi. Angielski Ÿrebiec Unreclaimed, na którym jeŸdzi³a, lœni¹cy kasztan o nogach
ze stali a miêœniach z ¿elaza, szed³ przodem w ka¿dym wyœcigu. Pod jesieñ, gdy otworzy³y
siê rozleg³e œcierniska, urz¹dzano te gonitwy bardzo czêsto.
Pewnego dnia wypad³a gromadna wyprawa w³aœnie w okolice Wygnanki, gdzie zmar³ brat
Rafa³a. Wzi¹³ w tej zabawie udzia³ ksi¹¿ê i jego siostry. Rafa³ niechêtnie zbli¿a³ siê do tych
miejsc; które mu przypomina³y sprawy odrzucone z niedbalstwem. Jecha³ wszak¿e w pobli¿u
ksiê¿niczki. Na jednym z pagórków otaczaj¹cych rozleg³¹ p³aszczyznê towarzystwo zatrzyma³o siê. Po deszczach doœæ d³ugotrwa³ych dzieñ by³ jak wiosenny, pe³en woni ja³owcu,
wrzosu i macierzanki. B³êkit nieba okrywa³ siê co chwila ob³okami iœcie wiosennymi, które
by³y delikatne i urocze jak w³osy dwuletniego dziecka. Gdy ca³e towarzystwo zajête rozmow¹
skupi³o siê w pewnym miejscu, kilka osób zjecha³o ni¿ej ku polom. Ksiê¿niczka chcia³a puœciæ konia i zwraca³a siê z ¿¹daniem towarzyszenia jej to do tego, to do owego z jeŸdŸców.
Ale m³odzi jej bracia i kuzyni byli znu¿eni. Wreszcie dwu z nich puœci³o w skok wierzchowce. Miêdzy nimi Rafa³, którego nikt nie wzywa³, skoczy³ niby to poniesiony przez konia.
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Anglik ksiê¿niczki, rozgrzany, odsadza³ siê coraz bardziej; niós³ coraz wœcieklej, wreszcie
poszed³ w lot niepohamowany. Mê¿czyŸni zostali w tyle. Wpadli na szerok¹ wyboist¹ drogê,
która prowadzi³a do brzozowego lasu. Rafa³ pocz¹³ smagaæ swego gniadosza i gna³ co tchu.
Spostrzeg³, ¿e ksiê¿niczka usi³uje osadziæ Unreclaimeda, ¿e szarpie siê z nim nadaremnie.
Wtedy podwoi³ ciosy i w lesie, ju¿ na goœciñcu, zacz¹³ siê do niej zbli¿aæ. Ale szybkobiegacz
amazonki, choæ zdarty munsztukiem, rwa³ jeszcze skokami, od których b³oto na obie strony
pierzcha³o w las. Rafa³ widzia³ ju¿ tylko lœni¹ce k³êby konia, aksamitny kapelusz i z³ote w³osy. Krew w nim kipia³a. W pewnej chwili us³ysza³ g³os ksiê¿niczki, jakby wzywaj¹cy na pomoc. Us³ysza³ to raz, drugi. Wówczas co mocy w rêku œci¹gn¹³ konia szpicrut¹ i w kilkunastu susach dopad³. Zrówna³ siê z ni¹. Ujrza³a go zdumiona, wielkimi oczyma. Ale i on pierwszy raz utopi³ w ni¹ dziób i pazury oczu. Czu³ to, ¿e j¹ przeszywa potê¿nym, œlicznym wzrokiem.
Poprêg! - krzyknê³a, ca³¹ piersi¹ i ustami chwytaj¹c oddech.
Jednym zamachem chwyci³ cugle jej konia, zdar³ go i osadzi³. Ogiery otar³y siê o siebie, a nogi ksiê¿niczki ¿arem owionê³y nogi jeŸdŸca. Wówczas czartowskim podbechtaniem wiedziony schyli³ siê i obiema rêkami porwa³ cudown¹ dziewczynê. Chwilê mia³ jej w³osy na chciwych ustach, a ramiona i piersi na piersiach...
Ale z nag³a sta³o siê z nim coœ nies³ychanego. Ksiê¿niczka porwa³a siê jak b³yskawica. Uczu³
tylko, ¿e siê dŸwignê³a na siodle.
- Imbécile!- krzyknê³a przez zwarte zêby i zada³a mu przez pysk cios szpicrut¹ tak nies³ychany, ¿e mu siê ciemno w oczach zrobi³o, a w uszach rozleg³ siê dzwon. Zlecia³ z konia.
Pierwszym jego czynem, kiedy przetar³ powieki, by³o skoczyæ na siod³o. Ksiê¿niczka El¿bieta znik³a, S³ysza³ tylko za brzozami huk, têtent kopyt jej konia i lepki szelest roztr¹canego
b³ota. Wœciek³y ból od czo³a a¿ do brody w pobli¿u nosa targa³ mu twarz. Rozpacz runê³a na
niego jak œciana kamiennego domu. Có¿ dalej? Œcigaæ j¹ i zabiæ, czy uciekaæ? Chwilê jecha³
trupiomartwy, jakby go przed chwil¹ rozstrzelano. Kiedy noga za nog¹ posuwaj¹c siê naprzód
wybrn¹³ z lasu, zobaczy³ ca³e towarzystwo na skraju. Nie by³o sposobu uciekaæ. Wówczas
zosta³o ju¿ tylko cyniczne, czerstwe mêstwo. Tote¿ wolno podjecha³ do zbli¿aj¹cej siê czeredy. Obok ksiêcia Gintu³ta jecha³a ksiê¿niczka. Rafa³ raz tylko rzuci³ na ni¹ okiem.
- A wasan sk¹d przywozisz tak¹ prêgê? - ze œmiechem zawo³a³ ksi¹¿ê, gdy siê o kilka kroków zbli¿yli.
- Wina to siostry ksiêcia pana... - rzek³ Rafa³.
- Jakim¿e to sposobem wina mej siostry?
- Kiedy dopêdza³em Unreclaimeda, pragn¹c wstrzymaæ... przelatywaliœmy obok drzewa.
Ksiê¿niczka odgiê³a ga³¹Ÿ brzozy i ³askawie puœci³a j¹ na mnie.
- Otó¿ i masz nagrodê za galanteri¹! Tak to fortuna op³aca wys³ugiwanie siê bia³og³owom!
Ksiê¿niczka w milczeniu, ze spuszczonymi oczyma, s³ucha³a opowiadania Rafa³a. Gdy skoñczy³, parsknê³a krótkim wzgardliwym œmiechem i odwróciwszy konia odjecha³a.
Ksi¹¿ê tkn¹³ konia obcasem i przysun¹³ siê bli¿ej do k³amcy. Wtedy krew z wolna ustawaæ
zaczê³a w jego ¿y³ach. Czeka³ blady i zimny jak na œmieræ. Przemknê³o mu przez g³owê widmo ojca. Tymczasem ksi¹¿ê natar³ nañ koniem i rzek³ pó³g³oœno:
- Jesteœ waæpan ca³y w b³ocie zawalany. Przyznaj siê: spad³eœ z konia? co? prawda?
- Ale¿ gdzie tam!
- Daj no pokój! Skocz, proszê ciê, do Ch³uki, wszak go znasz?
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- Znam...
- Oczyœæ siê, obmyj, bo ciê wezm¹ na jêzyki i wyœmiej¹. My wracamy do Grudna. Powiem
wszystkim, ¿em ciê pos³a³ na Wygnankê w swoim interesie.
- S³ucham ksiêcia...
- Z daleka oddaj towarzystwu waletê, jak gdyby nigdy nic, i ruszaj. Wróæ wieczorem o zmroku. Twarz na noc ob³ó¿ wod¹... Adieu...
Nic nie powiedzia³a - myœla³ Rafa³ z niewymown¹ rozkosz¹. Zadrga³a w nim jak gdyby struna; wyœpiewa³ siê krótki, osobliwy g³os i upad³ w nicoœæ.
Nic nie rzek³a, ani wyrazu... - marzy³ odje¿d¿aj¹c. Popêdzi³ w przeciwn¹ stronê, ku Wygnance. Gdy siê pode wsie obejrza³, ju¿ mu kawalkada grudzieñska znik³a z oczu. Ostrym k³usem
mija³ wioskê.
Cha³upy w³oœciañskie ze zmursza³ego drzewa, kryte gontem, jak ¿ebracze ³achmany wyci¹ga³y siê wzd³u¿ drogi. Najlichsza z nich, krzywa i rozsypuj¹ca z siebie próchno, by³a siedliskiem starego ¯yda, Urysia. Sam krzywonogi ¯ydowin sta³ przede drzwiami i patrza³ w stronê dworu z takim przera¿eniem, ¿e nawet pêdz¹cego Rafa³a nie dojrza³. Inne cha³upy by³y
poroztwierane i puste. Dopiero na koñcu wioski widaæ by³o zbiegowisko ludzi. Z kolein drogi podnosi³a siê tam kurzawa, a w niej miga³y jakieœ figury. Krzyk dolatywa³. Chargot ch³opstwa... W pewnej chwili przebieg³a obok jeŸdŸca stara jakaœ baba, umykaj¹ca w pop³ochu,
z bekiem i z g³oœnymi s³owami pacierza w dr¿¹cych, sczernia³ych, wywiêd³ych wargach. Dalej wpad³y pod nogi koñskie dzieci czarne, zesch³ym gnojem okryte, a rozpierzch³e jak stado
sp³oszonych wróbli. Gdy Rafa³ blisko podjecha³ do koñca wioszczyny, ujrza³ w k³êbach py³u
huzarów austriackich. Kilku siedzia³o na koniach, trzymaj¹c cugle wierzchowców, z których
zsiedli towarzysze. Tamci uwijali siê w t³umie pospólstwa. Ch³opi tworzyli ko³o wzburzone,
kipi¹ce st³umionym gwarem. Rafa³ nie móg³ siê przecisn¹æ, gdy¿ ca³e op³otki by³y zapchane
przez lud i konie. Pilno mu by³o do dworu, ale zmuszony by³ wstrzymaæ siê, zwróciæ uwagê.
Siêgn¹³ z konia i poci¹gn¹³ za ramiê pierwszego cz³eczynê z brzegu:
- Ojciec, a co siê to tu robi?
Podniós³ na niego oczy spod obdartego, zgni³ego ju¿ kapelusza ze s³omy cz³owiek stary tak
bardzo, ¿e by³ istotnym grzybem.
- Hê? - wymiamla³. - Nie s³yszê...
- Co siê to tu dzieje?
- Gadaj, mali gadaæ, bo nie s³yszê:..
- Czegó¿ was tu taka kupa?
Ów stary, trzês¹cy siê dziad tr¹ci³ w bok s¹siada i wskaza³ mu Rafa³a. Sam znowu wlepi³ w œrodek ko³a oczy wygni³e, stuletni pewno mózg i stuletni uœmiech obojêtnoœci. Tamten drugi spojrza³ b³êdnymi oczyma, jakby go dopiero co zbudzono ze snu. Po chwili ockn¹³ siê i rzek³:
- A to, proszê ³aski panicza, ¿o³nierze ch³opa bij¹.
- Za co go bij¹?
- A no... gzekucja i tyla.
- Ale za co go bij¹?
- Za to go bij¹, ¿e, proszê ³aski panicza, na pañskie nie chce wychodziæ i wieœ bontuje. Pada,
¿e my som niby wolne. A tu sam pokaza³, jaki to... Cie wy, moi ludzie...
Rafa³ ruszy³ koniem, rozepchn¹³ mot³och i wjecha³ dalej. Ujrza³ posêpne, g³uche i nieme twarze ¿o³nierzy. Wejrzenia ich kamienne sta³y wko³o jak nastawione bagnety. Rafa³ stan¹³
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w strzemionach i przez g³owy otaczaj¹cych, miêdzy wysokimi czapami, zobaczy³ twarz Michcika. Ch³op sta³ obdarty ze szmat, pó³nagi, z koszul¹ rozerwan¹, z odkrytymi piersiami. £eb
jego by³ rozkud³any i osuty kurzaw¹ drogi. W³osy wisia³y mokrymi, skrwawionymi strzêpami. Z rozbitej czaszki, z nosa, z ust krew ciek³a. Wargi mia³ czarne, oczy podbite i zamkniête, policzki sine od zniewag.
Wlek³o siê krwawe, wyczekuj¹ce milczenie. Tylko doko³a lud wci¹¿ miêdzy sob¹ gada³;
gada³, gada³...
- No, Michcik, ostatni raz siê pytam... -rzek³ jakiœ cz³owiek w urzêdowym kaszkiecie.
Ch³op milcza³.
- Michcik, upamiêtaj siê, na rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo jeszcze jedna chwila,
i klamka -napadnie. Pójdziesz w ¿o³nierze, jak amen w pacierzu. Na oczy wiêcej tej oto Wygnanki nie obaczysz. Ja ci to mówiê, mandatariusz ci to mówi. Pan Ch³uka to teraz jest twój
prawowity pan. Có¿ ty, cz³owieku? Na panaœ swego rêkê podniós³? Na pañskie wychodŸ, jak
Bóg wszechmog¹cy przykaza³, daninê oddaj, jak œwiête prawo ka¿e - i nikt na ciê palca nie
zakrzywi. Jeszcze jedna chwila oporu, i rozgniewa siê w sercu swym pan Ch³uka, da ciê na
wieczny czas w kamasze, jak amen w pacierzu. Ja ci to mówiê, mandatariusz ci to mówi!
Nasta³o znowu milczenie.
¯elazne oczy ¿o³nierzy zawis³y nad Michcikiem. Ka¿dy z nich trzyma³ w rêku laskowy kij
ogo³ocony z liœci. Gwar ch³opski ucich³. Na dany znak pierwszy ¿o³nierz z brzegu chwyci³
Michcika za rêce. Ale skazaniec odepchn¹³ go od siebie jednym podŸwigniêciem ramienia i,
jakby do niego tylko kieruj¹c mowê, w niego wlepiaj¹c bielma zabitych oczu swoich, zacz¹³
j¹kaæ siê z przeraŸliwym krzykiem:
- Pod Na... pod Na... s³u¿y³em... psiekrwie... Miemce!... Szanuj miê, psie! ¯o³nierza! W bitwach, w bitwachem-em be³, psiekrwie! W oœmi! Pod Kozubowem...
Na dany znak chwycono go za bary, z ty³u poderwano mu nogi, rzucono na ziemiê. Wznios³y
siê kije i zaczê³y œwistaæ a rypaæ. Co chwila Michcik zrywa³ siê z ziemi z krzykiem coraz
straszniejszym. Nie s³ychaæ ju¿ by³o s³ów, które z krwawych jego ust lecia³y, tylko sylaby
jakieœ porozdzierane. Rafa³ rozumia³ je dobrze. S³ysza³, ¿e Michcik wzywa nadaremnie brata, i to zdanie w strzêpach wci¹¿ powracaj¹ce:
- Szanuj miê, psie, cz³owieka wolnego!
¯y³y Rafa³a uleg³y zaciœnieniu, a krew ich zamieni³a siê w dziki p³omieñ. Oczy oœlep³y i widzieæ
nie chcia³y. Ucho by³o z drewna. Wzgarda wzglêdem wszystkich rzeczy œwiata, do tego ch³opa,
do siebie, owionê³a go od stóp do g³owy jak fetor nie do zniesienia. Wspomnienie ciosu szpicrut¹
werznê³o siê weñ nagle z ca³¹ potêg¹ towarzysz¹cych mu myœli i niewys³owiona rozpacz wwali³a
siê do serca. To, co mia³ przed oczyma, to, co w³amywa³o siê w uszy, pomna¿a³o tylko od chwili
do chwili bezdenne i g³uche obszary nêdznej boleœci. Ów dawny chichot, wy³amuj¹cy siê z p³on¹cych bebechów wœciek³oœci, zatrz¹s³ nim ca³ym. Koñ, szarpniêty z ca³ej si³y, cofn¹³ siê i a¿ przysiad³ na zadzie. Rafa³ nawróci³ go, wydoby³ siê z t³umu i jecha³ z powrotem t¹ sam¹ drog¹, ku
Grudnu. S³ysza³, mijaj¹c wieœ, ¿e ktoœ za nim biegnie, jêczy i skamle o pomoc dla Michcika, ujrza³ nawet szar¹ twarz ¯yda Uriasza, ale s³abo rozumia³, co be³koce szlochaj¹c ten mizerny twór.
W oku, w k¹cie ust, w policzku, w czole wzmaga³ siê narywaj¹cy ból od ciêcia szpicrut¹. G³owê
mia³ pe³n¹ dymu, w koœciach pa³aj¹ce zarzewie, a przed ca³¹ dusz¹ jakby dó³ wykopany.
S³oñce zachodzi³o za lasy. Koñ szed³ noga za nog¹. Rafa³ go nie popêdza³. By³ spragniony
nocnej ciemnoœci, jak cz³owiek spalony od .gor¹czki pragnie wody. W bezludnych polach,
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miêdzy opustosza³ymi œcierniami siedzia³ na koniu z obwis³ymi rêkoma, patrz¹c w tarczê
ognist¹. Czu³, jak tego dnia uderzy³o nañ s³oñce ca³ym swoim po¿arem. Udawa³ siê jeszcze
sercem to tam, to sam...
Brat Piotr... Michcik... Role przez nich wykarczowane... DŸwiga³ rêkê ciê¿k¹ jak kamieñ.
Czu³, ¿e nic sobie pomóc nie mo¿e... Z obszarów zas³anych ja³owcem, ze œciernisk pachn¹cych macierzank¹ i cierpkimi woniami chwastów jesiennych dŸwiga³o siê ku niemu owo bolesne, straszliwe szemranie ch³opstwa, dygota³ w uszach niepochwytny gwar wœciek³ego
mot³ochu, rozjuszone skam³anie, jêk nie do zniesienia. Fizyczny ból w policzku przypiek³ go
do ¿ywego niby rozpalonym ¿elazem. Rafa³ wzniós³ szpicrutê, zacz¹³ ci¹æ konia i zdzieraæ
go uzd¹, siek³ jego lœni¹c¹ zgiêt¹ szyjê, smaga³ mu k³êby i brzuch... Koñ stêkn¹³ g³ucho,
wspi¹³ siê, zwin¹³ w sobie i rwa³ z miejsca, gdy ciosy coraz wœcieklejsze, ob³¹kane, spada³y
nañ jak b³yskawice, a munsztuk nie popuszcza³...
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Chiesa aurea
Na jesieni roku 1797 ksi¹¿ê Gintu³t jako tako za³atwi³ obowi¹zki g³owy rodziny i wyjecha³
z kraju. Siostry zaopatrzy³ w opiekê dalekich ciotek tudzie¿ w legion nauczycielek, dwu braci odwióz³ do szkó³ publicznych w Krakowie, udzieli³ pe³nomocnictwa do dzia³ania folwarcznego komisarzowi, a w³adzê kierownicz¹ nad interesami zla³ na krakowskiego mecenasa
Dorszta. W tym samym czasie pozby³ siê z domu wielu rezydentów, a miêdzy innymi Rafa³a.
Przyda³ ostatniego za pewien rodzaj towarzysza braciom. Przy protekcji pañskiej uda³o siê,
z ciê¿k¹ wprawdzie bied¹, tyle dokazaæ, ¿e Olbromski zda³ wymagany egzamin do klasy pi¹tej i umieszczony zosta³ na poetyce w liceum œwiêtej Anny. Du¿o trudu kosztowa³o ksiêcia
uzyskanie w Wiedniu paszportu do W³och, a mianowicie do krajów Rzeczypospolitej Weneckiej, na dwór papie¿a, do krajów króla Piemontu, wielkiego ksiêcia Toskanii, ksiêcia Parmy
i Burbonów Neapolu. Przerwana ju¿ by³a na pozór w Leoben wojna, ale tla³a jeszcze zarzewiem. Wszelako rozleg³e stosunki umo¿liwi³y otrzymanie drogocennego papieru z mnóstwem
podpisów, winiet i pieczêci. Ksi¹¿ê wyjecha³. Chy¿o mija³ góry Styrii i Karyntii, przed³u¿one
odnogi Alp tyrolskich. Jecha³ wielkim, starodawnym traktem górskim, który przecina rzeki
Sawê, Drawê i Mur. Dosta³ siê nareszcie w pustyniê Krasu, miêdzy wapienne wynios³oœci
i zawaliska, gdzie woda w g³¹b ziemi ucieka, tworz¹c w jej ³onie pieczary, podziemia, jeziora i rzeki. Ten bezludny, zapadaj¹cy siê œwiat kamieni pe³en by³ jeszcze wojsk republikañskich, które pod dowództwem Masseny, Guieux, Chabota, Seruriera i Bernadotte’a z wolna
cofa³y siê ku Palma Nuova opuszczaj¹c Gorycjê i Karyntiê. W miejscu tym wielki trakt styka³ siê z drogami id¹cymi ze wschodu. Z wy¿yn widaæ by³o bia³e ich taœmy, ³ami¹ce siê po
bezdrzewnych i bezwodnych ³añcuchach gór. Jak oko siêg³o, s³a³y siê po nich ruchome kurzawy, a w nich brnê³y ku po³udniowi i na zachód kolumny za kolumnami. Górskie wioseczki by³y popalone i zrównane czêstokroæ z ziemi¹. Ludnoœæ wita³a podró¿nika nieufnym, podejrzliwym okiem, wyci¹gaj¹c wychud³¹ rêkê po datek. S³owo ze sczernia³ych warg padaj¹ce
by³o s³owiañskie... Ksi¹¿ê nie po¿¹da³ bynajmniej widoku dzie³ Marsa, tote¿ ile siê da³o zbacza³ z traktu wojennego i co tchu d¹¿y³ w stronê Triestu. S¹dzi³, ¿e ju¿ wszystkie szlaki strategiczne wymin¹³. Tymczasem na jednej z najwy¿szych prze³êczy, w miejscu spotkania siê
rozstajnych dróg, woŸnica obróci³ siê na koŸle, potrz¹sn¹³ g³ow¹ i wskaza³ biczyskiem zbli¿aj¹ce siê tu¿-tu¿ ob³oki kurzawy. Nie by³o sposobu ruszyæ dalej, gdy¿ wojska wwali³y siê
z bocznej na g³ówn¹ drogê i zajê³y ca³¹ szerokoœæ. Zatrzymano siê pod wysok¹ ska³¹ wapiennego szczytu na zakrêcie drogi. Ksi¹¿ê wysiada³ w³aœnie z powozu dla unikniêcia kurzu, kiedy zza tej ska³y wynurzy³y siê pierwsze rzêdy infanterii. Szli ludzie przywaleni kurzem od
g³ów do stóp, jak ruchome jego s³upy. Ledwie w dymach py³u wapiennego widaæ by³o zgorza³e na wêgiel ich twarze, zamkniête oczy, zaciête usta. Szli wielkim, twardym, m³odym,
niestrudzonym krokiem. Przesuwa³y siê w ma³ych odstêpach jedna za drug¹ kompanie grena113

dierskie. Gdy ksi¹¿ê wzwyczai³ oczy do kurzu, ujrza³, ¿e ci ludzie byli oberwani, prawie bez
butów. Znienacka dokuczliwy ból zarzn¹³ go do ¿ywego... Widok kroju mundurów tych grenadierów do z³udzenia przypomina³ dawne czasy.
- To¿ to mundur kawalerii narodowej! - mamrota³ ksi¹¿ê. Szed³ batalion strzelców odziany
w ³achmany ³udz¹co podobne do regimentu marsza³kowskiego strzelców wêgierskich,
w mundurach niby b³êkitnych z p¹sowymi wy³ogami, w poz³ocistych giwerach z p¹sow¹ kit¹.
Ci¹gnêli wci¹¿, wywalaj¹c siê zza góry jakoby ze straszliwego jej ³ona. Wizja bolesna, sen
d³ugi i dusz¹cy... Widok ka¿dego oddzia³u no¿em pada³ w piersi i utyka³ w sercu. Oto id¹
znowu, id¹ znowu! £oskot ich kroków grzmi na tej ziemi wewn¹trz pró¿ne-” Regiment fizylierów, coœ jak regiment Dzia³yñskich, a wreszcie regiment pierwszy imienia królowej Jadwigi. P¹sowe mundury, bia³e kolety, bia³e pasy i czarne kapelusze. Wszystko to obdarte, w ³atach ró¿nokolorowych, w szwach, w ga³ganach. Nogi pó³bose dzielnie i twardo wytrzymywa³y takt na tej nieskoñczonej drodze miêdzy morzem a l¹dem, wlok¹c strzêpy „czarnych butów niemieckich”. Broñ szczêka³a. Obok ludzi, id¹cych miarowo, brnê³y do taktu chude konie oficerów wy¿szych. Oni sami jak czarne znaki, równo ko³ysz¹c siê, znikali w kurzawie.
Na prawo i na lewo zygzakiem schodzili w g³êbie pustej doliny. Czarne ich widma znik³y
z oczu, i sama chmura py³u z wolna osiada³a na drodze. Jeszcze d³ugo ko³ysa³a siê rytmicznie w g³êbi, a póŸniej posz³a w górê, na dalekie, b³êkitnawe pasma, we œwiaty...
Ksi¹¿ê ockn¹³ siê jak ze snu. Popêdzi³ w swoj¹ drogê. W Trieœcie trafi³ szczêœliwie na odchodz¹cy tego¿ dnia do Wenecji dwumasztowy okrêt z pomalowanymi ¿aglami - trabaccolo,
i puœci³ siê na morze.
Ju¿ kiedy przep³ywano obok fortu œw. Andrzeja, na grobli Lido i u wejœcia do portu Malamocco okrêt poddany by³ nadzwyczajnie œcis³ej rewizji. Podró¿nych badano jak zbirów, a ich paszporty ogl¹dano na wszystkie sposoby. Osobliwie ksi¹¿ê, jako przybywaj¹cy z Austrii, by³ przez
celników francuskich obserwowany bardzo podejrzliwie. Gdy siê te wszystkie ceremonie skoñczy³y, wyl¹dowa³ wprost na ma³y rynek. By³ tu za lat wczesnej m³odoœci swej, z rodzicami, kiedy jeszcze, nosi³ b³êkitny mundur kadecki. Dziœ by³ zupe³nie sam. Ojciec i matka spoczêli pod
ziemi¹. Te miejsca ukaza³y siê teraz oczom jak widok tamtych minut, jak widok samych umar³ych... M³ode szczêœcie godzin, straconych na zawsze, tai³o siê w tych murach. Nie widz¹c
wcale ludzi przechodz¹cych ksi¹¿ê brn¹³ przez Piazettê ku koœcio³owi Œwiêtego Marka z oczyma pe³nymi ³ez, z ustami pe³nymi s³ów mi³oœci, z piersi¹ pe³n¹ westchnieñ i ¿alu.
- Pax tibi, Marce... - szepta³ do œwi¹tyni z najg³êbsz¹ czci¹. „Z³ota œwi¹tynia” stanê³a przed nim
znowu. Œni³ patrz¹c na ni¹, ¿e go niby urz¹d duchowy, niby trybuna³ s¹dz¹cy zapytuje o lata
ubieg³e, o ¿ycie przebyte, o szczêœcie odepchniête, o pogrzebane w ziemi zw³oki i o ca³uny
uczuæ, co je do snu wiecznego otuli³y. Przywar³ plecami do muru Kampanili obok bia³ej lod¿iety Sansovina, skuli³ siê i z wlepionymi w koœció³ oczyma na d³ugo tam zosta³. Mia³ wiêc znowu to, za czym têskni³. Balustradê z kilkuset kolumn o ozdobach gotyckich, po³¹czon¹ z kapryœnymi s³upami saraceñskimi, nad któr¹ strzelaj¹ minarety arabskie i piêæ jasnych kopu³ greckiej
cerkwi. Nasyca³ znowu oczy widokiem przedsionka okrytego mozaikami na z³otym dnie... Tam
œw. Marek w ubiorze biskupim, tam Zmartwychwstanie, tam Wskrzeszenie £azarza... Oto chimeryczne korynckie konie nad g³ównym portalem œrodkowym wspinaj¹ siê i rw¹ w œwiat. Dok¹d? By³y ju¿ przy pogromie Grecji i jako symbol tryumfu rwa³y siê w œwiat na tryumfalnych
bramach Rzymu. By³y przy upadku Rzymu i stanê³y na tryumfalnych murach Carogrodu. By³y
œwiadkami zwyciêstwa Wenecji nad Bizancjum i stanê³y tu, u drzwi œw. Marka, na piêæset lat...
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Nim wszed³ do bazyliki, ksi¹¿ê mia³ pod powiekami jasnowidzenie jej z³otego wnêtrza, wizjê ca³kowicie z³ot¹, pe³ne oczy z³otego mroku. S³ysza³ w g³êbi swej duszy szelest sukni dawno zmar³ych rodziców, echo, brzmi¹ce pod ciemnym sklepieniem, rozmowy prowadzonej
miêdzy wonnymi dymami czci i pokory. Podniós³ oczy ze dr¿eniem. Obcy ludzie snuj¹ siê
naokó³... Wszed³ tedy co prêdzej na mozaikowe posadzki, na owe dywany z kamienia, gdzie
tylekroæ hula³y ba³wany morza, ¿e same mozaiki powygina³y siê na obraz fal i pian. Ale stuoka pamiêæ i tam z ka¿dego k¹ta, zza ka¿dego filara wysuwa³a obraz albo dŸwiêk dawno
umar³y. Jak¿e straszliwie patrza³y teraz w przybysza wielkie, jak gdyby senne oczy samotnych œwiêtych, oczy pe³ne smutku-niesmutku, ¿alu-nie¿alu, oczy pe³ne m¹droœci, oczy, które
widz¹ przez wieki, oczy wieszcze! Ksi¹¿ê czu³, ¿e to od nich zstêpuje ku niemu ów szept
niezrozumia³y. Jak¿e rozdzieraj¹c¹ by³a mowa ich zesch³ych ust, prawda, której wyznaæ nie
mog¹, zamkniêta w skurczach czó³ i lic, w okrutnych gestach skostnia³ych r¹k. Mowa ta usi³owa³a wyjawiæ wieœæ z tamtego œwiata, wyznaæ straszliwe ostrze¿enie, jedno i to sarno dawa³a znaæ przez tysi¹c lat trwo¿liwym spojrzeniom rzesz ludzkich, które tu przychodzi³y ze
wszystkich koñczyn ziemi. Zdawa³o siê, ¿e g³êbokie ³uki, arkady, sklepienia i kopu³y nad filarami, odzianymi w polerowany, ciemnoczerwony marmur, ¿arz¹ siê i œwiec¹ w³asnym zarzewiem z³otym, które wybucha ze œcian, gdzie w czworograniastych s³upach przepala siê
czarodziejski ogieñ grecki.
Ksi¹¿ê b³¹ka³ siê po œwi¹tyni z miejsca na miejsce, wodz¹c po twardych liniach bizantyjskich
przymru¿onymi oczyma. Jak¿e siê to dokona³o, ¿e wszystko naokó³ jest takie samo jak za
poranku jego m³odoœci, a on sam... Gdzie¿ siê podzia³ m³odzieniec, który to widzia³ pierwszy raz? Nie ma go ju¿. Ten, co ogl¹da to samo, to inny zgo³a cz³owiek. Radosne uczucia
tamtego przeistoczy³y siê w strupiesza³y ¿al, podobnie jak w trupa przeistacza siê ¿ywy cz³owiek. I oto rozszerzy³ siê ¿al. zabrzmia³ nies³ychanym, zaœwiatowym echem, na podobieñstwo g³osu rozlegaj¹cego siê pod sklepieniem chrzcielnicy w Pizie. Gdzie siê podzia³y ludy
z ich wol¹, czynem i spraw¹’’ Gdzie pañstwa ich i królowie? Œwi¹tynia ta sta³a ju¿ taka sama,
kiedy Mieszko I na tron wstêpowa³. Zosta³a taka sama... Przeszli têdy rycerze id¹cy odbieraæ
grób Chrystusowy. Tu, na kamieniach przedsionka, Fryderyk Barbarossa klêcza³ u stóp papie¿a. Niezliczone tryumfy weneckiego ludu nad Genu¹, Konstantynopolem, Vicenz¹, Weron¹, Belluno, Padw¹, Bergamo, Istri¹, Dalmacj¹, More¹, Kandi¹, Cyprem i wysp¹ Lemnos,
nad ca³ym carogrodzkim morzem...
- Prze¿y³eœ i sw¹ Wenecjê, Œwiêty Marku... - zaœmia³ siê wêdrowiec patrz¹c z niecn¹ radoœci¹ w mroczne g³êbie koœcio³a. - ¯o³dak francuski zerwa³ z masztów twoje szkar³atne chor¹gwie, wisz¹ce w chwale od czasów Henryka Dandolo, roztr¹ci³ skrzydlatego lwa...
Poruszony do samej g³êbi ducha wyszed³ z koœcio³a. Uderzy³a go, jak nieznoœny ciê¿ar, myœl
o zwyciêstwie francuskim.
Widzia³ w marzeniu pust¹ lagunê, zalewisko zgni³ych wysp, gdzie królowa³ przyp³yw morza.
Lud uciekaj¹cy przed dzicz¹ Attyk stworzy³ tu ludzkie siedlisko. W ci¹gu trzynastu wieków
potomkowie tych, co tu przybyli, wbijaj¹ w mu³ miliony dêbowych palów, na nich wznosz¹
blisko trzydzieœci tysiêcy domów, czterdzieœci rynków; przywo¿¹ z dalekich gór ciosany granit, czerwony, bia³y i ¿ó³ty marmur, wyœcie³aj¹ kamieniem czterysta kana³ów, dŸwigaj¹ blisko piêæset mostów z marmuru. W mieœcie tym wyrasta niezmierna liczba œwi¹tyñ i pa³aców,
wykwita biblioteka Sansovina, Prokuracje, Kampanila, pa³ac do¿ów i sama owa bazylika.
Niestrudzeni ¿eglarze, waleczni ¿o³nierze, najprzemyœlniejsi kupcy zwo¿¹ w darze dla Œwiê115

tego Marka wszystko, co gdziekolwiek by³o cennego. Z Egiptu, Grecji, Bizancjum - kolumny
z porfiru i serpentyny, alabastry, wazy, p³askorzeŸby egipskie, snycerskie dzie³a Persów, s³upy z mistycznym pismem ze œwi¹tyni Saba w Akrze. Wydali ze , swego ³ona niezliczony poczet artystów a¿ do wielkiego Tycjana, byli szerzycielami umiejêtnoœci i kunsztów... I oto jednego dnia przybywa z ziemi twardej samotrzeæ w gondoli adiutant francuskiego genera³a, sam
jeden z nakryt¹ g³ow¹ wstêpuje na „olbrzymie” i na „z³ote” schody i wchodzi na posiedzenie
Wielkiej Rady, do sali, sk¹d s³ucha³y wyroków dalekie ludy morza, podniesionym g³osem
odczytuje w obliczu do¿y i wszystkiej Wenecji list zwiastuj¹cy wojnê, a w³aœciwie deklaracjê
zniszczenia ich ojczyzny, któr¹ tyle pokoleñ w³asnymi rêkoma zdzia³a³o...
W parê tygodni póŸniej z³ota ksiêga p³onie u podnó¿a drzewa wolnoœci, do¿a chroni siê do
swego domu, a patriarcha Giovanelli asystuje przy ceremonii zniszczenia ustaw Wenecji i zanosi do Boga mod³y...
Wyszed³szy na, plac ksi¹¿ê otoczony zosta³ przez t³um natrêtnych przewodników. Ci wskazywali mu jeden przed drugim wie¿ê zegarow¹. Rzuci³ okiem i spostrzeg³ to, z czym tak uporczywie chcieli go zaznajomiæ. Na karcie ksiêgi, któr¹ trzyma³ przez wieki z³oty w b³êkitnym
polu lew Wenecji, zmazane by³y s³owa: Pax tibi, Marce, Evangeliste meus! i wyryte inne:
Droits de I’homme et du citoyen. Inni, podkreœlaj¹c stokrotnie dowcip gondolierski, ¿e nareszcie po tylu latach z³oty lew odwróci³ jedn¹ kartê swej ksiêgi, wskazywali rozpoczête
z rozkazu „wielkiego genera³a” budowanie Fabrica nuova, które mia³o zamkn¹æ plac œw. Marka i w jedn¹ ca³oœæ z³¹czyæ Prokuracje. Bito tam w kana³ pale, wznosi³y siê rusztowania.
Ksi¹¿ê odpêdzi³ zgrajê i z wybrze¿a Piazetty pop³yn¹³ w gondoli do hoteliku, dok¹d ju¿ by³
rzeczy odes³a³.
Tego jeszcze dnia zacz¹³ sk³adaæ wizyty w celu poznania stanu rzeczy. £¹czy³o go dalekie po
przodkach kuzynostwo z jedn¹ rodzin¹ magnack¹ Wenecji. Skorzysta³ z tego i odnowi³ znajomoœæ zawart¹ czasu pierwszej z rodzicami bytnoœci. By³ przyjêty bardziej ¿yczliwie, bardziej gor¹co, ni¿ przewidywa³. Du¿e jeszcze ko³ata³o siê w p³ywaj¹cym mieœcie zgromadzenie emigrantów francuskich, którzy szukali tutaj nie tylko schronienia przed mot³ochem swej
ojczyzny, ale równie¿ rozniecali namiêtnoœci patrycjatu weneckiego przeciwko Francji, jej
rz¹dowi, genera³owi i niezwyciê¿onej armii. W chwili gdy ksi¹¿ê Gintu³t stan¹³ w tym mieœcie, emigracja francuska zabiera³a siê do odwrotu... Sceny paryskie powtórzy³y siê na placu
œw. Marka i na moœcie Rialto. Lud przez piêæ wieków, od czasów do¿y Piotra Gradenigo,
praw pozbawiony, pozbawi³ praw szlachtê i sam, w osobach szeœædziesiêciu przedstawicieli,
zasiada³ w sali di Pregadi i w Cedrowej, i w izbie Rady Dziesiêciu, a nawet w izbie, gdzie
zasiadali Inquisitori di stato. Ludwik Manim skry³ siê w zaciszu domowym po wzruszeniach
pierwszego i szesnastego maja. Eks-prokurator Franciszek Pesaro, og³oszony za wroga ojczyzny, wygnany zosta³ z kraju. Lud, rz¹dz¹cy pod os³on¹ bagnetów francuskich, zadekretowa³
przede wszystkim otwarcie wiêzieñ - zarówno Pod O³owianym Dachem, jak Pod Wod¹ - oraz
zniszczenie Inkwizycji Stanu. Trzês³o siê po placach, tawernach, kawiarniach i gondolach od
powieœci o wiêŸniu, który mia³ w lochach przebyæ czterdzieœci trzy lata. Tote¿ na gmachu
Prigioni widnia³ teraz napis: „Wiêzienia barbarzyñstwa tryumwiratu arystokratycznego, zniszczone przez municypalnoœæ tymczasow¹ Wenecji w roku pierwszym wolnoœci w³oskiej, 25
maja 1797 roku”. Wszystkie te szczegó³y jak grad sypa³y siê na przybysza podczas jednego
z zebrañ towarzyskich w pa³acu Morosini. Zdawa³o siê, ¿e pozbawieni w³adzy chlubi¹ siê tym
wszystkim, co rozpowiadali. Dawa³o to sposobnoœæ do niezrównanych dowcipów, œwietnych
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drwin z mot³ochu rozsiadaj¹cego siê w pa³acu, a nawet do rzewnych legend. Jak¿e doskonale
natrz¹sano siê z sekretnych artyku³ów „podyktowanych” w Mediolanie 16 maja, a szczególnie z pi¹tego punktu, który ¿¹da³ wydania dwudziestu najprzedniejszych obrazów i piêciuset
manuskryptów! Z dum¹ i wzgard¹ istotnych patrycjuszów l¿ono dowcipami ow¹ ¿ar³ocznoœæ
republikañsk¹, która za nic zdziera³a z miasta szeœæ milionów kontrybucji, trzy statki wojenne i dwie fregaty z za³og¹. Jedni rozpowiadali z najdrobniejszymi szczegó³ami o zajêciu fortu œwiêtego Andrzeja, Chiozzy, arsena³u i wa¿niejszych punktów przez cztery tysi¹ce „za³ogi”, o zagarniêciu w³adzy nad flot¹, o odwo³aniu ministrów i wysy³aniu do dworów monarszych... demokratów... Ci oœmieszali „traktat” za zniesienie kary œmierci, tamci za otwarcie
wiêzieñ, skasowanie „lwiej paszczy”, dziesiêciu i trzech; za wywrócenie starej konstytucji,
og³oszenie swobody sumienia, wolnoœci prasy i zupe³nej amnestii...
Ksi¹¿ê Gintu³t doœwiadcza³ z³udzenia, ¿e ju¿ raz widzia³ takich ludzi za swego nied³ugiego
¿ywota. Uœmiech wyst¹pi³ na jego usta. Z uwag¹ przys³uchiwa³ siê wszystkiemu. Patrza³ badawczo, jak mê¿owie trzeŸwi, politycy przebiegli, natury po w³osku gibkie, znawcy rzeczy
tego œwiata, czciciele faktu dokonanego, teraz dobrowolnie ³udzili siê, na pó³ œwiadomie przeceniali rzeczy b³ahe. Jeden w ci¹gu godziny mówi³ o sile partii ludowej, przywi¹zanej do
œwiêtego Marka, drugi szepta³ o mo¿noœci sprowadzenia raz jeszcze najemnych komuników
s³oweñskich, trzeci o koniecznoœci spróbowania raz jeszcze walki, jak na moœcie Rialto. Inni
rozprawiali z zapa³em o takich sprawach i zabiegach, z których przed rokiem œmialiby siê
szyderczo. Oni, którzy pochwalili zamordowanie kapitana Laurier pod Lido na statku „le
Libérateur de 1»Italie”, co by³o ostatnim, najbardziej bezpoœrednim powodem, a nadto zrozumia³ym pretekstem zemsty Buonapartego, szukali teraz oparcia... w ludzie! Wzdychali do
jego wierzeñ. Budowali now¹ Wenecjê na lagunach uczuæ ludu. Uœmiechali siê z wyrazem
niezachwianej wiary w jego przywi¹zanie do skrzydlatego lwa. Jedna z dziewic, piêkna jak
marzenie, uproszona przez wszystkich, mia³a wypowiedzieæ w gwarze utwór nieznanego poety z ludu o wykradzeniu relikwii œwiêtego Marka przez „francuskiego z³odzieja”. Ksi¹¿ê s³ucha³ ciekawie. Recytatorka mówi³a:
- „Z³odziej wszed³ do dzwonnicy Œwiêtego Marka i wst¹pi³ na wysokoœæ lwa z³oconego. Usun¹³
du¿y kamieñ, który siê sam obróci³, i zobaczy³ ma³e wydr¹¿enie w murze. Tam le¿a³ lew br¹zowy, któremu przedni¹ odœrubowa³ ³apê. We wnêtrznoœciach tego zwierzêcia znalaz³ piêæ kluczów z³otych, zaœrubowa³ na powrót ³apê, kamieñ na swe miejsce zasun¹³, a klucze zabra³. Uda³
siê prosto do bazyliki i porachowawszy s³upy zaszed³ do kaplicy sobie wiadomej. By³ tam ciê¿ki konfesjona³ drewniany roboty snycerskiej, który siê na czopie obraca³. Gdy go z³odziej obróci³, znalaz³ kamienn¹ niszê, w której g³êbi znajdowa³a siê p³yta. Zdj¹³ j¹, wszed³ i znalaz³ siê
w korytarzu wydr¹¿onym w grubym murze. Mia³ fosfor sycylijski i jeden kamieñ przezroczysty, wydaj¹cy z siebie jasnoœæ s³oñca. U¿y³ go do oœwietlenia i ciasnymi zeszed³ schodami. Tu,
bêd¹c ju¿ pod powierzchni¹ morza, zbli¿y³ siê do wielkiej sali, dok¹d wiod³y wielkie drzwi
dêbowe, sztab¹ ¿elazn¹ okute. Otworzy³ je kluczem i przeszed³. By³ w sali, której sklepienie
wspiera³o siê poœrodku na grubej kolumnie. Wyciosana tam by³a historia œwiêtego Marka od
Aleksandrii a¿ do tajemniczego grobowca. Widaæ tam by³o kupców weneckich nabywaj¹cych
cia³o œwiête; dalej widaæ by³o, jak je okrywali s³onin¹, jak muzu³manie przestraszeni uciekli.
Widaæ tam by³o dalej, jak szli na okrêt, jak ich napad³a straszliwa burza. Widaæ by³o, jak wyl¹dowali w Wenecji, wchodzili do koœcio³a, do podziemnego grobowca. Widaæ by³o, jak do¿a sam
jeden skrycie kryptê odwiedza... Z³odziej francuski odœrubowa³ kolumnê i znalaz³ w podstawie
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okr¹g³e schody. Zeszed³ po nich i ujrza³ ogromn¹ przestrzeñ, strachem przejmuj¹c¹. Ale by³ tam
guzik w murze okolicznym. Przyciska go, i oto spada most ¿elazny. Bez tego mostu zlecia³by
by³ w przepaœæ, gdzie ko³a. obraca³y siê ci¹gle, gdzie ostre no¿e i kolce ¿elazne posiek³yby
œwiêtokradcê. Przebywszy most znalaz³ trzy kraty ¿elazne, które umia³ otworzyæ sekretem symbolicznym. Wówczas stan¹³ u ostatnich drzwi z br¹zu, które z³otym kluczem otworzy³. Tu olœni³
go widok kaplicy. Ujrza³ tam wazy, urny, lichtarze, kadzielnice z³ote, srebrne i z drogich kamieni. Sto œwiec woskowych p³onê³o, woni¹ nape³niaj¹c powietrze. W œrodku by³ o³tarz zrobiony
z tego metalu, z którego jest pierœcieñ dla do¿y zaœlubiaj¹cego morze. Na nim by³ pos¹g œwiêtego Marka ze lwem przy nogach. Lew mia³ paszczê otwart¹, a zamiast oczu - diamenty. Klucz
grobowca by³ w paszczy Iwa. Gdybyœ go wzi¹³ ty albo ja, wystrzeli³by ze straszliwym hukiem,
a przez tajemnicê magiczn¹ poruszy³by dzwony Œwiêtego Marka. Do¿a nadbieg³by z patriarch¹.
Ale z³odziej wiedzia³ dobrze, co czyniæ. Obróci³ cztery razy ucho lwa i klucz sam wyszed³ z gro¿¹cej paszczy. Wtedy wk³ada klucz w zamek grobowca, otwiera... Œwiête koœci przed nim le¿¹!
Œwiêtokradztwo! Przekleñstwo! Wieczne potêpienie! Bierze œwiête koœci, obwija je w p³aszcz
swój. Korzysta z przejœcia, które na dnie grobowca znajduje. Wst¹pi³ na korytarz. Korytarz
obraca siê, podnosi. Dalej znajduje schody. D³ugo otwiera drzwi ostatnim z³otym kluczem
i oto wchodzi do bazyliki na balustradê nawy, gdzie zwykle nikt nie patrzy. Czeka nocy, a¿eby uciec. Ucieka. Noc up³ywa...”
Ca³e towarzystwo s³ucha³o tych s³ów w bolesnym wzruszeniu. Twarze by³y jak skrzep³e, oczy
zdrêtwia³e. Ten i ów ukry³ twarz w d³oniach. Jeden ksi¹¿ê Gintu³t s³ucha³ obojêtnie.
Ogarnia³o go nie wspó³czucie, lecz w³aœnie pogarda wzglêdem tych, którzy zdolni byli wzruszaæ siê tak tym, co ich najbardziej hañbi³o. Wydali mu siê jak szalbierze, którzy usi³uj¹ zrobiæ interes na ostatniej resztce w³asnoœci ludu. Nie zd¹¿yli wydrzeæ korzyœci z b³êdnych jego
wierzeñ i g³upich plotek, b³êdnych i g³upich z ich winy, wiêc czyni¹ to teraz w chwili stosownej, kiedy nie pora ju¿ osi¹gaæ korzyœci wy¿szego rzêdu. Ci sami, którzy przedsiêbrali wszystko przez szeœæset lat dla zd³awienia i zniszczenia praw mot³ochu, odwo³ywali siê do mot³ochu, gdy przysz³o karê ponieœæ za winy. Czyli¿ - myœla³ - nie s¹ jak ¿ebracy wyci¹gaj¹cy rêkê?
Udaj¹ ludzi wierz¹cych w doskona³oœæ praw swej rzeczypospolitej... Gdybym te¿ teraz wsta³
i zapyta³ ich: jak siê zapatruj¹ na maksymy Fra Paola Sarpi, na owe wytyczne zasady udzielane prokuratorom? Pierwsza zasada: trzymaæ w stanie ci¹g³ego ubóstwa stan szlachty zubo¿a³ej. Druga zasada: poprawiæ artyku³y konstytucji w taki sposób, ¿eby mo¿na by³o pos³ugiwaæ siê nimi w miarê potrzeby. Trzecia zasada: schlebiaæ g³upocie, namiêtnoœciom, a nawet
wystêpkom mot³ochu.
Nie wsta³ jednak. Wystarczy³o mu wspomnienie s³ów mêdrca, najg³êbszego znawcy rzeczy
dokonanych, Nicola di Bernardo dei Machiavelli. Oto by³y te s³owa, zawieraj¹ce prawdê dowiedzion¹:
„Je¿eli potê¿ny nieprzyjaciel wst¹pi w kraj jaki, naówczas wszyscy malkontenci z rz¹dów
swojego kraju przy³¹cz¹ siê do nieprzyjaciela. Ten, kto panuje, powinien ich mieæ na oku i nie
dopuœciæ tego po³¹czenia siê, ale owszem poci¹gn¹æ malkontentów ku sobie i si³y ich obróciæ przeciwko potê¿nemu nieprzyjacielowi, aby sam jeden by³ panem w kraju. Je¿eli tego nie
uczyni, narazi siê na zgubê, poniewa¿ wszystko go opuœci”.
Ksi¹¿ê siedz¹c na uboczu i niby to przys³uchuj¹c siê rozmowie widzia³ przed oczyma ów
zastêp bagnetów znad s³odkich wód Piawy, jako wynik naturalny formu³y Machiavellego.
Zdawa³o mu siê, ¿e œni, ¿e dostrzega blade oblicze cz³owieka, który tak pozna³ sprawy ziem118

skie... Có¿ by da³ za to, a¿eby z nim przepêdziæ jedn¹ godzinê ¿ycia, us³yszeæ odpowiedŸ na
zadane pytania!...
W tej samej chwili ktoœ z goœci przysiad³ siê do niego i zacz¹³ rozmowê. W trakcie jej zapyta³:
- Wszak¿e to rodak pañski, adiutant Buonapartego, pierwszy nam przyniós³ zapowiedŸ zniszczenia, deklaracjê wojny lub tak zwanego pokoju? Sam jeden wszed³ na „olbrzymie” i na „z³ote” schody, do sali Cedrowej, gdzie zasiada³a wszystka dziedziczna arystokracja Wenecji.
- Rodak mój? Któ¿ taki?
- Oficer, nazwiskiem Su³kowski.
- Czy byæ mo¿e?
- Tak jest.
Ksi¹¿ê dotkniêty by³ t¹ wiadomoœci¹. Józef Su³kowski by³ jego przyjacielem z lat obozowych.
Razem niegdyœ uczyli siê, fantazjowali, toczyli rozmowy. Ksi¹¿ê pamiêta³ go z czasów rydzyñskich... Pe³en nieprzyjemnego uczucia ironii, która co chwila przeciwko niemu samemu
ostrze bolesne zwraca³a, wyszed³ z tego zebrania. Unika³ te¿ odt¹d nastêpnych. Spêdza³ dni
sam; najczêœciej w gondoli. Je¿eli morze by³o niespokojne, wa³êsa³ siê w obrêbie lagun od
Giudecci po Murano, zwiedza³ brzegi twardego l¹du od Fesine do Mestre. Codziennie pozdrawia³ ulubiony swój most dei Sospiri. Kszta³t tego mostu by³ jakby wmurowany w jego
myœli i sta³ siê symbolem pewnych zajœæ duchowych. Niby dziwne, magiczne szk³o dawa³
widzieæ ca³¹ prawdê ¿ycia. Z g³êbi jego okien, dzierganych w kamieniu, zdawa³y siê patrzeæ
bolesne oczy Jakuba Foscari, kiedy wraca³ do swego wiêzienia... Nad swobodnymi wodami
sta³a ta droga wzdychania w obliczu œmierci - miêdzy tym, co jest najbardziej rozkosznego
w ¿yciu ludzkim, a tym, co jest najwiêkszym z³em. Dzieje nieszczêœcia uczyni³y j¹ piêkn¹
i godn¹ myœli nigdy nie uprzykrzonych. Dzieje niepodleg³ej si³y ducha owia³y westchnienia
rodu ludzkiego. Gdy zdarzy³ siê dzieñ cichy, ksi¹¿ê wyrusza³ o ¿aglu na morze i spêdza³ tam
dzieñ ca³y. Szczególnie uda³ siê jeden dzieñ pogody zupe³nej, jasnoœci zupe³nej, dzieñ senny
po jesiennemu, przejrzysty i niezwyk³y. £ódŸ nie ko³ysa³a siê wcale. Morze by³o tak ciche,
¿e tworzy³y siê na nim w matowych polach œwietliste miedze i drogi, niby polne szlaki miêdzy rolami zredlonymi pod wiosnê. By³y momenty olœnieñ szczególnych, kiedy ruchliwe
wody straci³y wyraz ciek³oœci, stawa³y siê bezw³adne, zastyg³e, przejrzyste a¿ do samego dna,
jak niezmierzony utwór wyszlifowany i dr¹¿ony w górskim krysztale. Wszystkie doko³a ³odzi
nie fale, lecz krêgi i okr¹g³e zwoje wody mia³y jednakow¹ barwê bez cieniów. Brzeg Lido
i Malamocco roztapia³ siê i gin¹³ w morzu. L¹d by³ okryty bia³ymi mg³ami, a œnie¿ne Alpy
Julijskie zda³y siê byæ przemijaj¹cym ob³okiem. Daleko z po³udniowej strony le¿a³y nad p³onymi wodami chmury p³asko rozci¹gniête, mami¹c oczy, jak gdyby bliski l¹d, na którym siniej¹, pasma gór ukrytych w tajemniczych tumanach. Tylko jakiœ samotnie stoj¹cy w niebiosach ob³oczek tej samej barwy k³am zadawa³ z³udzeniu.
Wracaj¹c z tej wycieczki ksi¹¿ê ostrze¿ony by³ przez gondolierów, ¿e na plac wysiadaæ nie
mo¿na. £odzie jak stado rozbitych kaczek miota³y siê u wejœcia do wielkiego kana³u i t³uk³y
pod brzegiem kamiennym. Istotnie, przebiwszy siê przez t³um czarnych stateczków, ksi¹¿ê
spostrzeg³ na wybrze¿u Piazetty linie wojska z bagnetami, zwróconymi ku morzu, a nadto
paszcze dzia³ i kanonierów z zapalonymi :omami. Kaza³ podjechaæ do brzegu i wysiad³. Ale
gdy chcia³ wst¹piæ na plac, pierwszy ¿o³nierz z brzegu kolumny skierowa³ ku niemu bagnet.
Ksi¹¿ê spojrza³ na jego mundur, w oczy i na chybi³ trafi³ rzek³ po polsku:
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- Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus...
- Na wieki wieków... - rzek³ tamten z niek³aman¹ radoœci¹ i wszystek siê przemieni³
w uœmiech przyjazny. To samo jego koledzy z szeregu.
- Puœcicie miê, panowie bracia, na plac?
- Nie mo¿emy... - odpowiedzieli szeptem. - Nikogo na plac nie puszczamy.
- To¿ czemu? Wczoraj by³o wolno, a dziœ nie?
- Ca³y garnizon pod broni¹.
- A wy jakiej¿e broni jesteœcie?
- My s¹ strzelcy z pierwszego legionu genera³a Kniaziewicza. Dwie nas kompanie drugiego
batalionu pod szefem Forestier.
- Kto dowodzi?
- Major Ch³opicki dowodzi.
- A którzy oficerowie subalterni?
- A jest adiutant Sielski, Bolesta. Jest kapitan Downarowicz, Kozakiewicz, Borowski, Koñcza i Koszucki.
- A reszta legii gdzie?
- Posz³a w Breœciañskie i Mantuañskie, i a¿ w sam¹ Boloniê, co teraz zrobiona stolic¹ nowej
republiki.
- Có¿ znowu za republika?
- Transpadan. La République Transpadane siê nazywa.
- Mi³o to zetkn¹æ siê ze swoimi... Mo¿e byœcie waæpanowie puœcili miê na plac.
- A kiedy nie mo¿ná...
- E... rozsuñ siê ta!... Niech¿e id¹, aby chy³kiem po podcieniu, a wele pa³acu...
- ¯eby zaœ Bolesta nie zobaczy³!
Ksi¹¿ê przesun¹³ siê i wydosta³ na rynek. Dopiero min¹wszy pa³ac do¿ów ujrza³ przyczynê zbiegowiska. Przed samym wejœciem do katedry sta³y têgie s³upy rusztowania, a na nich biegali ¿o³nierze. Olbrzymie liny na blokach snu³y siê w ci¹g³ym ruchu. Nie mo¿na by³o zrozumieæ w pierwszej chwili, co siê to dzieje. Plac pe³en by³ ludu, który przerwa³ by³ kordony i przez rumowie Fabrica nuova, przez zau³ki Prokuracjów wtargn¹³ do œrodka. Teraz miota³ siê bandami ku bazylice.
¯o³nierze ³omotali napastników kolbami i bronili przystêpu, ale, w t³um zmieszani, nie mogli mu
daæ rady. Szarpany na wsze strony, znajduj¹c siê co moment.to miêdzy gawiedzi¹, to wœród ¿o³nierstwa, ksi¹¿ê spostrzeg³ nareszcie przyczynê. Na linach niezmiernej gruboœci, wci¹¿ wod¹ zlewanych, sp³ywa³ na dó³ drugi z rzêdu koñ grecki. Liny sprê¿yœcie drga³y, tocz¹c siê z wolna po
blokach, a wielki koñ, wa¿¹cy blisko dwa tysi¹ce centnarów, bokiem do ludu zwrócony, pos³usznie szed³ na dó³... By³o coœ nad wszelki wyraz tragicznego w tym zstêpowaniu wielkiego znaku,
¿ywego pomnika czasów Aleksandra Macedoñskiego, by³o coœ wstrz¹saj¹cego w tej wêdrówce
nowej... Ksi¹¿ê nastawi³ uszu. S³ysza³, ¿e ¿o³nierz naokó³ s³ucha rozkazów polskich, miêdzy sob¹
mówi po polsku. Dojrza³ ludzi w mundurach tej samej barwy, ci¹gn¹cych t³umem liny... Zatrz¹s³
siê od strasznego gniewu. Ockn¹³ siê w nim pan. Twardym krokiem, lask¹ rozpychaj¹c przed sob¹
¿o³nierzy, którzy na widok jego bladej twarzy i oczu bezw³adnie opuszczali broñ, wszed³ w sam
œrodek, pod rusztowanie. Tam piorunuj¹cym g³osem zawo³a³:
- Kto tu wami dowodzi?
Kilku oficerów, s³ysz¹c mowê polsk¹, wysunê³o siê z ró¿nych stron, bezradnie patrz¹c. Nareszcie z dala, bez poœpiechu, wyszed³ z t³umu oficer starszy z pytaniem:
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- A co tam? Nie puszczaæ!
- Waœæ tu dowodzisz? - zawo³a³ ksi¹¿ê w kierunku tego cz³owieka.
- Ja dowodzê. O co idzie?
- Nazwisko waœci?
- Moje nazwisko?... Co to jest? Co to za jeden?
- Nazwisko waœci?! To œmiesz ¿o³nierza polskiego do takich dzie³!...
- Kto wasan jesteœ? Mam rozkaz ludzi u¿yæ, wiêc u¿ywam.
- Masz rozkaz imiê polskie hañbiæ na wieki!... - pocz¹³ nañ krzyczeæ jak na ekonoma, d³awi¹c siê s³owami ze wœciek³oœci, id¹c nañ z lask¹.
- Co to jest? Kto to? Jak œmie! Bacznoœæ!
- Kondotiery!
- Rabusie!
- Daj go tu!
- Pacho³y, siepacze!
Karabiny zamigota³y w oczach ksiêcia. Sto piêœci chwyci³o go za bary. Rzucony na ziemiê,
z piersi przyduszonej kolanami, ze œciœniêtej gardzieli, krzycza³ ostatkiem si³:
- Nie pozwalam!
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¯o³nierska dola
Ju¿ nastêpnego dnia ksi¹¿ê Gintu³t wyjecha³ z Wenecji. Powzi¹³ by³ wiadomoœæ, ¿e wódz legiów w Weronie albo w Montebello znajdowaæ siê musi. Mówiono szczególnie o Montebello, gdy¿ tam przebywa³ genera³ en chef, otoczony jak koronowane ksi¹¿ê przez ministrów
Austrii, Rzymu, Neapolu, Sardynii, Genui, nieszczêsnej Wenecji, Parmy, kantonów Szwajcarii i wielu pañstewek niemieckich. Ksi¹¿ê Gintu³t jecha³ z postanowieniami zaniesienia protestu przeciwko czynnoœciom rabunkowym, na korzyœæ Francji, batalionów weneckich. Stan¹³
na l¹dzie pe³en furii i pogania³ swego woŸnicê, ale nim do Padwy dotar³, ju¿ zacz¹³ odzyskiwaæ spokój. Pêdz¹c od œwitu starym goœciñcem wzd³u¿ kana³u de la Brenta, pod niebem ciep³ym a smutnym, zas³anym wilgotnymi chmurami, wœród pól jak oko siêgnie zaros³ych szczepem winnym o liœciu przywiêd³ym, srebrnoszarym, jak gdyby szronem okrytym, wœród gajów drzew oliwnych, które od po³owy wysokoœci Gór Euganejskich zstêpuj¹c ca³¹ ziemiê
p³aszczem os³aniaj¹, ucisza³ siê z wolna. Mroczne ju¿ liœcie morw z festonami wina, drzewa
migda³owe, figi, s³odkie kasztany, brzoskwinie i dziki granat tworzy³y sploty ró¿nokszta³tne
nad ¿yzn¹; rodz¹c¹ ziemi¹. Spracowane gaje oddawszy cz³owiekowi owoc pogr¹¿a³y siê
w b³ogos³awion¹ dobê spoczynku. Jeszcze tylko grona winne, brunatne i jasne, tu i owdzie
ci¹¿y³y na w¹t³ych ga³êziach. Sennymi oczyma ksi¹¿ê wita³ i ¿egna³ wonne pagórki otaczaj¹ce Padwê, wapienne z³omy Vicenzy. Gdy min¹³ te okolice, wjecha³ w kraj morwy. Tego¿ dnia
dotar³ szerok¹ drog¹, wysadzon¹ lipami, do Werony. Nim rozpocz¹³ kroki w celu dowiedzenia siê o miejscu pobytu genera³a, chcia³ rzuciæ okiem na miasto, którego nie zna³. £atwo
trafi³ do amfiteatru rzymskiego, na plac dell’Erbe i s¹siaduj¹ce z nim dziedziñce dei
Signori oraz do grobów Scaligerowskich. Nie tego wszak¿e szuka³. Ju¿ w drodze opanowa³o
go szczególniejsze utêsknienie do Werony. Z g³êbi myœli wzburzonych, b³êdnych i bez³adnych
raz w raz wyp³ywa³o jedno i to samo imiê: Julia... Ksi¹¿ê uczu³ niewys³owiony urok tej Julii,
przez poetów wyœnionej, cichej dziewczyny weroñskiej. Widzia³ niemal cielesnymi oczyma
jej twarz, pamiêta³ ka¿de jej s³owo, tak pe³ne mi³osnego mêstwa, tak prawdziwe i tak nieomylne, ¿e ka¿dego cz³owieka dzieje w sobie zawieraj¹. Pod przedziwnym jesiennym niebem Werony, które nie ch³odem, lecz rzeŸwoœci¹ owiewa i dodaje mocy a wiary w siebie jak
uœcisk dobrego przyjaciela, szed³ ulicami szukaj¹c na oœlep. Œni³ na jawie... Czeka go tutaj
szczêœcie... Mrok ju¿ zapada³. £udzi³o go omamienie, dysz¹ce sam¹ rozkosz¹ i radoœci¹,
o którym przecie wiedzia³, jak okrutn¹ jest igraszk¹, ¿e to jego samego czeka w czarodziejskim pa³acu Julia z Capulettich rodu.
„Jeszcze ranek nie tak bliski. To s³owika, nie skowronka pieœñ. Ten s³owik œpiewa noc¹ codziennie tam, w liœciach ciemnego granatu. Wierzaj mi, ¿e to by³ s³owik”...
Do niego wyrzeczone s¹ te s³owa pe³ne szczêœcia i szaleñstwa. Có¿ to tak szlocha w sercu?
Tak rwie siê i kona?...
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„Jest to skowronka g³os, zwiastuna dnia. To ju¿ nie pieœñ s³owicza! Widzisz na wschodzie te
smugi zazdrosne, co z³oc¹ jasnoœci¹ ob³ok poranny? Wypali³y siê pochodnie nocy tej. Dzieñ
r¹czy wspina siê ju¿ po mglistych wzgórzach”.
Ju¿ przesz³a czarodziejska noc m³odoœci. Wypali³y siê jej pochodnie...
Zapyta³ jednego z przechodniów o dom Julii i wkrótce przyprowadzony zosta³ do jego bram.
Zaœmia³ siê szyderczo i d³ugo. Odrapana buda, w której mieœci siê szynk ostatniego rzêdu
i coœ jeszcze gorszego. W g³êbi czarodziejskiego pa³acu kupy gnoju szerz¹ce fetor nie do
zniesienia.
„B³ogos³awiona, o b³ogos³awiona po dwakroæ nocy! Czyli¿ to wszystko, dokonywuj¹c siê
w tobie, nie jest tylko mar¹? Coœ tak lubego mo¿e¿ byæ istotnym?”... Cha-cha...
Powlók³ siê nieznanymi ulicami, dŸwigaj¹c na ramionach brzemiê rozczarowania ciê¿kie jak
góra. B³¹dzi³ to tu, to tam. Noc by³a ju¿ zupe³na, przechodniów coraz mniej, a ci, co siê jeszcze wa³êsali, nieœli zapalone latarnie. Ksiêiyc wyp³yn¹³ na niêbo. W nik³ym blasku jego kwadry ukazywa³y siê z cienia fantastyczne gmachy i wie¿e. Oto rozes³al siê w bladej poœwiacie
marmurowy dziedziniec. £uki i gzymsy okien, wyskoki balkonów, wielkie ob³¹ki portyków
utkane ciemnymi plamami medalionów prokuratorskich, szczególne z³amania dachów tworzy³y na bia³ych licach s¹siedñiego pa³acu niewymowne linie, wyrwy i znaki. Bia³e œciany
z marmuru, które ksiê¿yc œwiat³em oblewa³, by³y takiej samej barwy jak on. Przysi¹g³byœ, ¿e
je wykuto ze skamienia³ej œwiat³oœci miesiêcznej. W zag³êbieniu przed koœcio³em Santa Maria Antica, miêdzy jedn¹ bia³¹ mas¹ a drug¹, wynurza³y siê z czarnej czeluœci dreszczem
przejmuj¹ce grobowce Scaligerów. Tam pod gotyckim poddaszem œpi wyprostowany, miecz
swój piastuj¹c, ksi¹¿ê Mastin Drugi. Obok niego wszystek z bia³ego marmuru le¿y Can Signorio.
Na obraz sennych marzyde³, niby z otwartych grobów, wybucha³o to przedziwne snycerstwo.
Baldachimy, ³uki, krêcone kolumny, ramiona i rzeŸbione wy³ogi ciska³y na oœcienne mury
jakoby cyfry jakieœ i napisy, znaki niepojête i s³owa...
Ksi¹¿ê b³¹ka³ siê tam w samotnoœci, nie spotykaj¹c nikogo, ani ¿ywego ducha. Miasto by³o
jak umar³e. Nawet z jego g³êbi, z oddalenia nie dochodzi³ turkot. Wszystko naokó³ le¿a³o
w martwocie, jakoby cmentarz olbrzymi, pe³en grobowców.
Podró¿ny usiad³ na przymurku i zapad³ w swoje marzenia. Wtem z ciemnego przejœcia od
strony Adygi wynurzy³ siê miarowy ³oskot kroków i rozleg³ g³oœno na oniemia³ych placach.
Z cieniów uliczki wysunê³a siê kolumna ¿o³nierzy i sz³a wprost na ksiêcia. Iskry zalœni³y na
bagnetach. Gintu³t usun¹³ siê z drogi i chcia³ oddaliæ w kierunku placu dell’Erbe, kiedy dowódca oddzia³u coœ zacz¹³ mówiæ do niego. Ksi¹¿ê nie zrozumia³ i szed³ dalej. Wówczas
kilku ¿o³nierzy otoczy³o go ze wszech stron i si³¹ poci¹gnê³o przed oblicze oficera. Ten srogim g³osem pyta³ go kilkakroæ w ³amanej w³oszczyŸnie, czemu nie ma latarni, jak siê nazywa, sk¹d i dok¹d idzie... Poniewa¿ badany nie odpowiada³, wtr¹cono go w œrodek kolumny
i przymuszono do marszu pospo³u z ni¹. Zaledwie oddalili siê z tego miejsca o kilkadziesi¹t
kroków, kiedy ksi¹¿ê us³ysza³ obok siebie szept jednego Ÿo³nierza do drugiego w najczystszej mazurskiej mowie:
- Pó³nocek, psia dusza, za pasem, a ty siê uganiaj po dziurach, ³ap w³óczykijów...
- Spaæ siê chce, ¿e to nosem siê podpierasz, nie - ganiaj!
- Wyœpisz siê jeszcze, aby jeno za rzækê a dopaœæ bar³ogu...
- Cichajta! W szeregach nie mamrotaæ!
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- Ale!
- Wyœcie zaœ, ch³opcy, z jakich okolic? - rzek³ ksi¹¿ê z niechcenia a g³oœno.
Wra¿enie tych s³ów by³o tak mocne, ¿e kolumna bez rozkazu stanê³a. Sam srogi dowódca
zmiesza³ szyk i wlaz³ w œrodek oddzia³u.
- Polak? - mówi³ z ogromnym marsem na dwudziestoletniej twarzy, gdy b³ysnê³a latarnia
i móg³ zajrzeæ brañcowi w oczy.
- A Polak.
- Nazwisko?
- Na có¿ to waœci potrzebne?
- Pytam siê! Nazwisko?
- Nie powiem nazwiska.
- Co tu waæpan robisz sam jeden na ulicach Werony?
- Szed³em na schadzkê z Juli¹ Capelletti œrodkiem jednej z ulic Werony. Ale co tu waæpañstwo robicie w charakterze drabów nocnych? I waœæ na ich czele w tak wielkim kapeluszu
i ko³nierzu? Pytam siê!
- Bez przymówek, ho wsadzê na areszt o chlebie i wodzie! - Wiedz waœæ, .¿em starszy oci
ciebie rang¹ wojskow¹, latami s³u¿by i tam dalej.
- Dowody?
- Pytam siê, co tu robicie.
- Spe³niamy rozkaz komendanta placu.
- To jest czyj?
- Teraz genera³a Kilmaine... - niezdecydowanym ju¿ g³osem odpowiedzia³ rycerzyk. .
Poci¹gn¹³ Gintu³ta na bok i szepn¹³:
- Miasto wre. To¿ w kwietniu, od 17 do 24, wyrznêli piêciuset Francuzów. W samym szpitalu
chorych zamordowali 400, bezbronnych. Pomimo zdobycia go i kapitulacji 24 kwietnia emeuta w nim nieustaj¹ca. St¹d surowoœæ. Patrol za patrolem. Nikomu nie wolno noc¹ z domu
wychodziæ. Musimy ich trzymaæ za gard³o...
- A was tutaj du¿o?
- By³o 2600 ogó³em wiary, w Mantui pod Wurmserem siedz¹cej. Z nich to za³oga. ¯e wódz
zabra³ oficerów zdatnych, wiêc imion miêdzy nami znajomych nie by³o. Przysz³a potrzeba
atakowania Werony, kiedy ju¿ genera³ Balland piêæ dni broni³ siê przed Wenecjanami, zbuntowanym mot³ochem weroliskim i ch³opstwem z okolic. Po ca³ych dniach bili z tortów SaintPierre i Saint-Felix, z cytadeli. Pos³ali zdrajcy Wenecjanie po Laudom, ¿eby ich przyszed³
ratowaæ.
- Waæpan tu by³eœ?
- Jak¿e! Ju¿ my w starym zamku nie mieli nadziei. Jeœæ nic by³o co, amunicja wysz³a. Genera³-komendant Beaupoil zacz¹³ siê uk³adaæ... Nie by³o ¿adnej nadziei... ¯¹dali, ¿eby my z³o¿yli broñ i przeszli wszyscy co do nogi przez Porta Vescovo. Byliby nas ¿ywcem zarznêli. A¿
tu nadchodzi wieœæ: pokój zawarty z cesarzem. Z Laudom nic! Radoœæ nas ogarnê³a...
- Radoœæ was ogarnê³a, ¿e pokój... - zaœmia³ siê ksi¹¿ê szyderczo.
- Zaraz te¿ ze szczytu fortu Saint-Felix rozpoznali kolumnê zbli¿aj¹c¹ siê. To by³ genera³
Chabran. Wnet szturm do bramy San-Zeno, bo mia³ dwanaœcie armat! Tam to szli i nasi z szefem Liberadzkim na czele. Ale ¿e mu prorok w Awinionie œmieræ przepowiedzia³ od pierwszej kuli, wiêc te¿ pad³ pierwszy.
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- Co te¿ to waszmoœæ?
- Prawda œwiêta! Ale nie czas tu i miejsce na gawêdê. Proszê ze mn¹. Taki rozkaz!
- Mo¿e byœ miê waæpan puœci³ na oficerskie s³owo. Jestem tu przejazdem. Nie bêdê robi³
emeuty w Weronie. Nazwisko Gintu³t. Z ksi¹¿êcego rodu...
- Nie przemawiaj¹ do mnie rody ksi¹¿êce, com z³o¿y³ przysiêgê nienawidzenia tyranów! rzek³ ze srogoœci¹ oficer.
- Do licha! Idê pos³usznie.
Ruszono w drogê. Ksi¹¿ê mimo chêci obszed³ ca³e miasto. Znu¿ony te¿ by³ potê¿nie, ale nie
¿a³owa³, ¿e siê tak sta³o. Maszerowa³ w ¿o³nierskiej kolumnie twardym, chodziwym krokiem.
Ów poszept ¿o³nierza w marszu, podniecaj¹cy ³oskot st¹pania, szczêk broni... Wprowadzony
do koszar w cytadeli, znalaz³ siê wkrótce w izbie w¹tpliwego przeznaczenia, a mocno naœladuj¹cej psiarniê. Zaraz jednak wywo³any zosta³ z tej kaŸni, gdzie po k¹tach chrapa³y jakieœ
twory ludzkie, i wprowadzony, oczywiœcie w drodze ³aski, jako rodak, do sali oficerskiej. By³
to rodzaj kasyna , widocznie, a zarazem jad³odajnia oficerów w s³u¿bie czynnej. Mieœci³y siê
tam sto³y do kart, fajezarnie i bilardy. Sala by³a pe³na m³odzi oficerskiej. Jeniec z placu Scaligerów tak by³ znu¿ony, ¿e na nikogo nie patrz¹c rozsiad³ siê na ³awce i wyci¹gn¹³ nogi.
Dopiero gdy cokolwiek odpocz¹³, podniós³ g³owê. Dym tytoniowy Ÿar³ w oczy i zas³ania³
przestrzeñ zupe³nie. Œwiece ledwie w nim by³o widaæ. Rozmowy, wrzaski, okrzyki, spory
w jêzyku polskim, francuskim, w³oskim, niemieckim tworzy³y wrzawê nadzwyczajn¹. W jednym miejscu banda obsiad³szy stó³ pi³a, rycza³a i œpiewa³a chórem jak¹œ pieœñ w³osk¹ arcysproœn¹. Obok przy d³ugim stole grano w karty, gdzie indziej z wrzaskiem i plastyczn¹ a¿ do
zbytku mimik¹ ktoœ opowiada³ niemo¿liwe anegdoty francuskie, a s³uchaj¹ce ko³o pok³ada³o
siê od œmiechu. Wci¹¿ dawa³ siê s³yszeæ brzêk szk³a, szczêkanie pa³aszów, walenie piêœciami
do taktu... Gdzieœ za fajczarniami, za karcianym sto³em, t³amsi³a siê osobna kupa. Coœ tam
tajemniczego robili, pochyleni nad sto³em osobnym. Gra cicha, to znaczy na grub¹ stawkê...
pomyœla³ ksi¹¿ê i ruszy³ w tamt¹ stronê, Ale ju¿ z dala pozna³, ¿e nie graj¹. Dosz³y jego ucha
znajome polskie matematyczne terminy... Stary oficer z krótko przystrzy¿onymi w³osami
i ma³ym w¹sem, a twarz¹ tak surow¹, jakby by³a z kamienia wykuta, z czo³em porytym
w bruzdy i œci¹gniêtymi brwiami, spokojnie ci¹gn¹³ wyk³ad. Dooko³a, za jego plecami, obok
i przed nim, notesy podsun¹wszy ku œwieczkom ³ojowym, t³um cierpliwie notowa³. Ksi¹¿ê
przysun¹³ siê do nich, znalaz³ k¹cik za wszystkimi i ciekawie s³ucha³. Patrza³ spod oka na
niezgrabne mundury z nêdznego sukna, na owe naramienniki z napisem: Gli uomini liberi
nono fratelli... Obj¹³ g³owê rêkoma i, na po³y s³ysz¹c wrzawê, uton¹³ w myœlach. Te anegdoty, swada, ¿art ze wszystkiego, owo têgie oficerskie dufanie w siebie, czeœæ dla zgrabnoœci
swych ³ydek i si³y w gnatach - wszystko to wróci³o go ku dawnym chwilom. Ta kapitalna
duma ¿o³nierska! Coœ w nim zadr¿a³o. Œmiech buchn¹³ z piersi. Wodzi³ oczyma po ubraniach,
po twarzach. Có¿ za zuchy! co za bestie czubate! Ka¿dy z pewnoœci¹ zaprzysi¹g³ siê na nienawidzenie tyranów...
Do stu tysiêcy bomb!-myœla³ ksi¹¿ê-muszê i ja wyimaginowaæ sobie jakiego tyrana i znienawidzieæ go potê¿nie, ¿eby mieæ prawo do wst¹pienia w szeregi tych diabl¹t.
Kiedy spostrzeg³, ¿e wyk³ad z zakresu fortyfikacji, o budowie „dzie³a rogowego”, na chwilê
przerwany zosta³, a ten i ów ze s³uchaczów nachyla ku swej szklanicy szyjkê wspólnego fiasco, sk³oni³ siê przed pierwszym m³odzieñcem z brzegu i spyta³:
- Racz miê waszmoœæ objaœniæ, jaka to jest broñ, której mundur nosisz?
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M³ody oficer zmierzy³ go oczyma, ale odpowiedzia³ z galanteri¹:
- Mi³o mi powitaæ rodaka... Czy mo¿e kandydata do stanu wojskowego?
- W³aœnie, w³aœnie...
- A no! Co do broni, to najœwie¿sza formacja. Strzelcy augzyliarne. Battaglione cacciatori
legione polacca ausiliaria delta Lornbardia - wyrecytowa³ jak lekcjê.
W chwili, gdy to mówi³, wszyscy jego koledzy zwrócili siê raptownie w stronê drzwi wejœciowych. Oficer rozmawiaj¹cy z ksiêciem - równie¿. Gintu³t poszed³ oczyma za ich wzrokiem. Od wejœcia przez œrodek sali przebija³ siê oficer wy¿szy, lat czterdziestu z gór¹. By³
tak wielkiego wzrostu, ¿e jego ogromna, d³ug, wygolona twarz ukaza³a siê nad ca³ym t³umem. P³aszcz, ca³kowicie okryty kurzaw¹, zwisa³ z jego ramion, kapelusz by³ mocno naciœniêty na oczy. Ksi¹¿ê od jednego spojrzenia pozna³ tego wojownika. Bez namys³u poszed³
za nim. D¹browski min¹³ salê, prêdko i z dala oddawszy pozdrowienie wojskowe na uk³on
podkomendnych. Wstêpowa³ po kamiennych schodach na piêtro. Za nim sz³o kilku towarzyszów, którzy widocznie sk¹dœ dopiero co przybyli. Nie daj¹c im wyprzedziæ siê, ksi¹¿ê poszed³ za dowódc¹, szybko postanowiwszy od jednego razu za³atwiæ sw¹ sprawê. U wejœcia
do jakiegoœ korytarza na górze D¹browski obróci³ siê i spostrzeg³ obok siebie przybysza. Zlustrowa³ go twardym i zaczepnym okiem.
- Panie generale, pragnê prosiæ o chwilê rozmowy...
- Kto prosi?
- Jestem ksi¹¿ê Gintu³t.
- Gintu³t... Gdzieœ widzia³em...
- Pod Pow¹zkami.
- Es ist... ja... Pan przybywa z Pary¿a? Mo¿e z hotelu Diesbach?
- Bynajmniej! Przybywam wprost z kraju, a w tej chwili z Wenecji. W³aœnie w interesie rodaków tamtejszych chcê koniecznie s³ów parê...
- Czy co wa¿nego?
- Tak jest.
Genera³ otwar³ drzwi i wpuœci³ go do pokoju o niskim stropie. Sta³o tam na ceglanej posadzce ³ó¿ko i kilka sprzêtów. D¹browski poszuka³ oczyma miednicy i, przeprosiwszy goœcia,
zacz¹³ œci¹gaæ z olbrzymich ramion kurtê, przypominaj¹c¹ mundur kawalerii narodowej, który nosi³ by³ w brygadzie Byszewskiego i na wyprawie wielkopolskiej. Rzek³ poœpiesznie:
- Jestem na wsiadanym. Dziœ jeszcze mam sporo do za³atwienia, tote¿ mów prêdko, moœci
ksi¹¿ê.
Gintu³t nie trac¹c czasu zacz¹³ rozpowiadaæ o tym, co widzia³ w Wenecji, wyk³adaæ ca³¹ aferê. Z pocz¹tku wyrazy wiêz³y mu w gardle i nie sz³y na usta, ale wprêdce gniew wczorajszy
j¹³ go przypiekaæ. Tote¿ ¿imno formu³uj¹c zarzuty, ciska³ w s³uchacza nieodparte argumenty.
Genera³ zawin¹³ wysoko rêkawy koszuli i zlewa³ sobie obficie g³owê wod¹. Ksi¹¿ê zniecierpliwiony tym przerwa³. Alc wódz zawo³a³:
- S³ucham, moœci ksi¹¿ê, s³ucham uwa¿nie.
- Mo¿e nieco póŸniej...
- Mam ¿adne póŸniej! Jutro idê z moimi w marsz.
- Dok¹d, jeœli wolno zapytaæ?
- Jak to dok¹d? Twarz¹ ku pó³nocnemu wiatrowi.
Zêby mu b³ysnê³y.
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- Przecie zawarte preliminaria...
- Ale pokój jeszcze nie zawarty. Zwlekaj¹. Szczêk orê¿a powie nam, czy chc¹ podpisaæ,
czy nie.
Ocieraj¹c wielk¹, czerwon¹ twarz swoj¹ rêcznikiem, spyta³:
- Wiêc zdjêli konie Aleksandra Wielkiego?...
- Mówiê to, co widzia³em na w³asne oczy.
- A hultaje! - dorzuci³ z mnieman¹ indygnacj¹.
- Panie generale... To nie mo¿e byæ! Nigdy jak œwiat œwiatem nie splami³ siê nasz ród takim
uczynkiem. W nadziei, ¿e pan genera³ moc¹ i w³adz¹ sw¹ naka¿e tym ludziom wy³amanie siê
z haniebnych s³u¿b, przyszed³em tutaj. Jest¿e to rola polska deptaæ cudze rzeczypospolite?
Po to¿ wysz³a w te kraje owa wiara?
D¹browski wdziewa³ z obojêtnoœci¹ sw¹ kurtê. Zbli¿y³ siê do ksiêcia i rzek³ twardo:
- Waæpan do mnie w jakim charakterze to mówisz?
- Mówiê to jako szlachcic polski z prawieków.
- Ja jestem tak¿e obywatel polski! Oto masz moj¹ rezolucj¹: ¿o³nierz nasz musi zajaœnieæ
cnot¹ na œmieræ gotow¹, konduit¹, ¿ela¿n¹ subordynacj¹ i energi¹. Dopiero wtedy zaufaj¹ mu
ci, którym ja honorem swoim za ¿o³nierza raczy³em. Waœæ mi radzisz, ¿ebym co tchu zdusi³
gorliwoœæ ¿o³niersk¹ i zaczyna³ od rokoszu?
- Nic nie zaczynaæ, jeœli droga haniebna!
- Wdziaæ taki oto strój pañski podró¿ny i wyjechaæ na woja¿. Móg³bym ju¿ przerwaæ dysertacj¹, skoro miê ksi¹¿ê obra¿asz, ale ¿e ciê pamiêtam z pola, wiêc powiem, jak jest. Mówisz,
¿e ja i moi idziemy drog¹ hañby. I co? Wskazujesz na pokonanie Wenecji. A Wenecja to co’?
To tajny sojusznik Austrii, to wróg przebieg³y i chytry. Przez usta Giustinianiego, Pesara i innych, zapewniaj¹c o neutralnoœci swojej, za plecami, kiedy wojska republikañskie w¿era³y siê
w kamienn¹ Pontebbê, rznê³y w Sterzing, obla³y siê krwi¹ pod Klagenfurt organizowa³ na
ty³ach rozruch Werony, uzbraja³ ca³¹ ludnoœæ swych krajów i zamordowa³ oficera Laurier
w swym porcie. A co to jest Wenecja? ¯al ci tak, moœci ksi¹¿ê, tej szlachty, która do z³otej
ksiêgi pisa³a siê nie krwi¹, lecz za cenê dziesiêciu tysiêcy cekinów z³upionych w handlu albo
z cudzego dobra w Cyprze, w Istrii, Gorycji... ¿eby na fundamencie kupionego szlachectwa
mieæ prawo do plucia z lo¿y w teatrze na lud. Znasz chyba doskonale prawa ich, kodeks karny, wiêzienia, zasady moralne. Có¿ to z³ego uczyni³a Francja nios¹c w te kraje swe wielkie
prawa? Lud wenecki pieœniami powita³ ¿o³nierzy francuskich. A twoje br¹zowe konie, moœci
ksi¹¿ê... ¯artuj zdrów! Te konie, zwiastuj¹ce zwyciêstwo, komu¿ nale¿¹ siê dziœ, jeœli nie
wielkiemu wodzowi? Azali¿ Wenecjanie maj¹ do nich prawo? Sk¹d je wziêli? Piêœci¹, przemoc¹. To jest wojenny ³up. Tote¿ jako ³up id¹ dalej. Ja zreszt¹... Ale ci mówiê: konie Lisippa
nale¿¹ z prawa do wielkiego wodza, Buonaparty. ¯o³nierze nasi nie uczynili nic z³ego s³uchaj¹c rozkazu swych dowódców.
- Widzê, ¿e moja sprawa przegrana. Nie pozostaje mi nic innego, tylko po¿egnaæ pana
genera³a.
D¹browski wyci¹gn¹³ rêkê. Poczciwy uœmiech z serca rozjaœni³ jego twarz.
- Nie chcia³bym rozstaæ siê z ksiêciem panem w gniewie. Zostañ chwilê. Powiem ci jeszcze
s³owo.
Prawie si³¹ odprowadzi³ go do drzwi otwartych na balkon i tam wtr¹ci³. Tymczasem weszli
do pokoju sztabsoficerowie z do³u. Ów starszy, który wyk³ada³ naukê o szañcach i mostach,
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zbli¿y³ siê do wodza z uk³onem. Ju¿ rozesz³a siê w sali wieœæ o marszu od towarzyszów, którzy przybyli z Montebello.
- Pisz, bracie, rozkaz na jutro. Idziemy wprost a¿ na Palma Nuova. Mamy siê z naszymi po³¹czyæ w w¹wozach Gorycji. Oficerowie obst¹pili stó³. D¹browski usiad³ przy nim, wspar³
³okcie i czo³o ukry³ w d³oniach. Zacz¹³ dyktowaæ rozkaz dzienny. Tamci z poœpiechem pisali.
Ksi¹¿ê, s³uchaj¹c tych kategorycznych s³ów, mimo wiedzy prostowa³ siê jak podkomendny.
Znowu pójd¹ te t³umy niep³atne, g³odne, obdarte, w kurzu obcych goœciñców, forsownymi
marszami, œlepo wierz¹c, ¿e Wiedeñ jest ich drog¹... Z g³êbiny nocnej dochodzi³ plusk Adygi
ujêtej w brzegi z granitu. W dole uœpione miasto bieli³o siê od s³abego blasku ksiê¿yca.
Skoñczywszy rozkaz, wydawszy ca³y szereg ustnych poleceñ genera³ podniós³ siê i zwróci³
z po¿egnaniem do swoich. Wszyscy zaraz wyszli. Kiedy za ostatnim drzwi siê mia³y zamkn¹æ, rzuci³ jeszcze: .
- Eliasz, obudŸ miê jutro do dnia...
Za chwilê by³ we drzwiach prowadz¹cych na balkon.
- Daruj, moœci ksi¹¿ê... Spaæ, spaæ! Ale jeszcze s³owo...
- Nie chcia³bym byæ natrêtnym.
- Muszê powiedzieæ to, co siê nale¿y.
Uj¹³ go pod rêkê i olbrzymim przedramieniem przycisn¹³ go do swego boku. Zacz¹³ szeptaæ:
- Ty jeden cierpisz nad wszystkimi obiektami, jakie oczy widzia³y? Ciebie jednego ¿al nocami budzi? Ech, bracie! Ja siê to samo przez krwawe ³zy przypatrzy³ wszystkiemu, gdym
z Garde de corps elektora przyszed³. A póŸniej, a póŸniej! Ale moja dusza nie do ¿alu destynowana, moje oczy nie do ³ez. Wszystko w sobie trza zaprzeæ na zamki, na klucze. Myœl teraz nad tym: te legie, ta ch³opska i ma³oszlachecka masa -to któ¿ to jest? Ludzie z prizonów
i zbiegi. Gniew w tobie kipi na sam¹ myœl, ¿e oni w s³u¿bie Buonaparty czyni¹, co im dzienny rozkaz przepisze... Myœl nad tym, co by cisami czynili w austriackim glicie. Azali¿ nie
lepiej...
- W klubach przemocy, z musu, nie z dobrej woli!
- Nie ma ju¿ dobrej woli! BcSgda³, Bóg wzi¹³. Wybij to sobie z g³owy. Teraz praca na œmieræ.
Wszystko od samego pocz¹tku zaczniesz i udŸwigniesz ciê¿ar dziesiêciokrotny! Ile krwi,
mêki, trudu, s³awy wsi¹knie w obce pola - któ¿ to odgadnie? Ale zostanie reszta. Ze wszystkich rozstajnych dróg jedna jakaœ bêdzie prowadzi³a! ¯y³y bêd¹ pêkaæ, krew zza pazurów tryœnie, ale to darmo. Iœæ trzeba wiekuistym pochodem. Trza w karach odrobiæ wszystko i w
mêkach wyczyniæ wielkiego ducha. Co do mnie, znajd¹ miê wszêdzie i zawsze, dopóki si³y
w tych gnatach, a krwi w ¿y³ach. Nic miê nie zwróci z drogi. Mnie stu akuzatorów denigruje,
¿em Niemiec, bom siê u Maurycego Bellegarde’a i u m¹drego Bliichera od fahnjunkra uczy³,
jak œlepo s³uchaæ rozkazu, jak szyk sprawiaæ i jak wojsko wieœæ do batalii. Ba, ¿onê mam
Niemkê! Kondotier! Szuka chleba i awantur. Nie ma hañby, której by mi nie zadali. Wiem,
¿e zedr¹ ze mnie ostatni strzêp dobrego imienia. Nie oszczêdzili mi nawet ostatniego postrza³u, zarzutu zdrady. Wszystko, co czyniê, toæ to za pruskie talary. Ale niech¿e tarn! Niech siê
Chadzkiewicz wygada! Towarzysze niedoli...
...la compagnia malvagia e scempia
Con la qual tu cadrai in questa valle,
Che tutta ingrata, tutta matta ed empia
Si farà contra te...
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jak Dante wygnany pisa³ tu w³aœnie, w tej samej Weronie.
- Pogardziæ.
- Ale i z drugiej strony, moœci ksi¹¿ê, rozkosz to niema³a wystawaæ pode drzwiami francuskich potentatów, w³óczyæ siê po cudzych schodach, wy¿ebrywaæ dla ¿o³nierza swego ¿o³d,
buty, odzie¿ byle jak¹, prawo do walki i prawo do œmierci. Rozkosz to nie byle jaka: z poszeptów o s³abostkach dyrektorów paryskich i cisalpiñskich poznawaæ swe drogi, œcie¿ki sekretne i prze³azy. Tamtêdy w³asnymi sposoby iœæ bez tchu i odpoczynku, dniem i noc¹, miêdzy tysi¹cem zgryzot. Nie wyspaæ siê i nie dojeœæ, a ¿ywiæ siê i konsolowaæ nadziej¹. To¿
mog³em pójœæ w ³aski króla pruskiego, w s³u¿bê tak¹ czy inn¹. Ostatnie gniazdo, Pierzchowiec, sprzeda³em. Ju¿ teraz ¿o³nierski chleb jeno zosta³, taki sam jako i ojcu. Kondotier! JedŸ,
moœci ksi¹¿ê, na woja¿ swój, bo mo¿e by ciê chêæ wziê³a kosztowaæ naszego chleba i soli.
A mówi ten stokroæ m¹dry poet¹, ¿e gorzki to chleb pono, „lepiej siê nie rodziæ!...”
Z uœmiechem drwi¹cym patrza³ w oczy ksiêciu i na po¿egnanie œciska³ jego rêkê.
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Zuchwa³y
W miesi¹cu nivôse VI roku Rzeczypospolitej „obywatel” Gintu³t zd¹¿a³ w zakrytej budzie jednokonnego fiakra o zachodzie mrocznego dnia styczniowego na wybrze¿e Lunettes. Ju¿ od
miesi¹ca z gór¹ bezczynnie siedzia³ w Pary¿u. Zna³ go dawniej przed ¿ywio³owym wybuchem.
Obecnie rozpatrywa³ siê d³ugo w tym samym mieœcie, jak gdyby w zjawisku nieznajomym wcale. Unika³ starannie rodaków wszelkiego autoramentu, zarówno stronników Barw jak Mniewskiego, którzy zreszt¹ w owej dobie ³¹czyli siê w myœli zwo³ania sejmu. Wszystek swój czas
ksi¹¿ê obraca³ na zagl¹danie w ¿ywe oczy Rzeczypospolite j jednej i niepodzielnej.
Tego dnia by³ dziwnie nieswój.
Mokry, zimny, taj¹cy œnieg zalewa³ i brudzi³ ulice. Mury by³y przemok³e, twarze ludzkie niemi³e i jak gdyby sp³akane. Sam ksi¹¿ê przezi¹b³ do szpiku koœci i do g³êbi duszy. Ów œwiat,
który teraz poznawa³, a w³aœciwie nagle w ca³oœci zobaczy³, zjawiska ogromne, sprawy lec¹ce na skrzyd³ach, wieœci wype³zaj¹ce z zau³ków, odg³osy rzeczy dawnych, szepty nowe, wci¹¿
nowe, nagie i potworne w swej nagoœci, poruszy³y w nim z przyciesi wszystko, co nawyk³
uwa¿aæ za istniej¹ce na swoim miejscu, za pewne i za swoje w³asne. Wszystko sta³o jeszcze
w jego duszy na tych samych fundamentach, wzniesione osobistymi si³ami wœród ciê¿kich
dni ¿ywota, a przecie¿ owe nadchodz¹ce nowe zjawiska, œmieszne tak bardzo na pierwszy
rzut oka, mêczy³y do gruntu. Rodzi³ siê, prawda, w duszy nieustanny œmiech i tryska³ na zewn¹trz kryszta³owym dowcipem, a jednak towarzyszy³o mu westchnienie bezsilne, niespokojne i znikome, prawdziwie jako cieñ. Wszystko sta³o na miejscu. Nic nie runê³o i nie rozbi³o
siê w gruzy. ¯ycie sz³o, pêdzi³o naprzód, wrza³o od rozbudzonych si³.
Wtulony w k¹t karetki, owiniêty p³aszczykiem, ksi¹¿ê œmia³ siê patrz¹c na postacie biegn¹ce
ulic¹, skulone od zimna. W myœli jego przelatywa³y podarte obrazy, na w³asne oczy widziane
daleko. Jaki¿ olbrzymi skok z koñca w koniec œwiata uczyni³! Chwilami wlok³y siê w pamiêci
widoki straszne, nieznoœne, odpychaj¹ce. Tu¿ obok stanê³y myœli dopiero zbudzone w g³owie
pod wp³ywem pism przeczytanych na bruku paryskim, rozmów i widoków nowych, sylogizmy
obronne, doskona³e a¿ do tej chwili niby szpady wyborowe, i nagle rozlatuj¹ce siê w proch, jakby by³y ulepione z popio³u. Z g³êbokich Ÿróde³ duszy wyp³ywa³o nie znane dotychczas, ob³udne znu¿enie, które wewn¹trz siebie zawiera³o coraz bardziej ostrzejszy niepokój.
Powozik zatrzyma³ siê przed bram ¹ domu s³awnego zegarmistrza Bregueta i ksi¹¿ê z niechêci¹ wysun¹³ nogi na bruk zalany wod¹. W sieni odnalaz³ portiera i ze sw¹ zwyk³¹, wynioœle grzeczn¹ postaw¹ za¿¹da³ wskazania lokalu ksiêcia Su³kowskiego. Zaspany i brudny cz³owiek, który sta³ przed nim, przypatrywa³ mu siê w sposób tak oryginalny, ¿e ksi¹¿ê zbudzi³
siê jak ze snu.
- Ksi¹¿ê Su³kowski? - zapytywa³ portier uprzejmie, gdy oczy jego przybiera³y wyraz coraz
bardziej ciekawy, przebieg³y i sobaczy.
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- Ksi¹¿ê Su³kowski - powtórzy³ Gintu³t zagl¹daj¹c mu miêdzy rzêsy wzrokiem równej si³y aide-de-campe genera³a Buonapartego.
- Tak, tak... genera³a Buonapartego... - wymamrota³ tamten.
- Co mówisz, obywatelu?
- Có¿ ja bym œmia³ mówiæ o tak wielkim generale Buonaparte? Ksi¹¿ê u niego s³u¿y za adiutanta - he-he...
- Ksi¹¿ê, rzeczywisty ksi¹¿ê.
- Bagatela! U tego samego genera³a Buonaparte, który kaza³ swoim siepaczom waliæ z armat
do ludu nie dalej jak dwa lata temu...
- I pobi³ cztery armie wrogów.
- A niech on zginie ze swymi zwyciêstwami! Cztery armie... Co to mnie obchodzi? Oto ramiê strzaskane u³amkiem kartacza... Kaza³ armaty wytoczyæ pod Tuilerie! Ten sam genera³
Buonaparte...
Ksi¹¿ê nie s³ucha³ d³u¿ej. Wra¿enie obmierz³ej troskliwoœci o w³asny spokój, pewna postaæ
niepowstrzymanej wzgardy, która natychmiast mog³aby siê zamieniæ w policzek albo pluniêcie w natarczywe œlepia, pchnê³o go na schody. Sam znalaz³ w ciemnoœci drzwi wskazane
i zastuka³. D³ugo mu nie otwierano. Wreszcie, na odg³os coraz silniejszego ko³atania, da³y
siê s³yszeæ kroki i ktoœ klucz przekrêci³. Ksi¹¿ê wszed³ do ciemnego pokoju i ledwie zdo³a³
dostrzec przed sob¹ stoj¹cego cz³owieka.
- Chcê siê widzieæ z obywatelem Su³kowskim... - rzek³ sykaj¹c pod naciskiem dopiero co
odczutej zgni³ej dumy czy zgni³ej obawy.
- Kto chce siê widzieæ?
- Pewien... Polak.
Cz³owiek ów oddali³ siê. Po chwili wróci³ nios¹c w rêku œwiecê. Ksi¹¿ê poszed³ za nim przez
zimne i ciemne pokoje. Ostatnie drzwi ¿o³nierz otwar³ i cofn¹³ siê zabieraj¹c œwiat³o. W k¹cie obszernego salonu siedzia³ na sofie m³ody mê¿czyzna w uniformie wojskowym. Ujrzawszy wchodz¹cego wsta³ i czeka³ nie ruszaj¹c siê z miejsca.
- Czy miê poznajesz? - rzek³ Gintu³t podchodz¹c do sto³u. Su³kowski zbli¿y³ siê do niego
z uœmiechem szczerej radoœci i uca³owa³ go po bratersku. Usiedli na sofie i przez czas pewien przypatrywali siê sobie. Gospodarz by³ m³odzieñcem dwudziestokilkoletnim. Piêkny by³
jak urocza dziewczyna przebrana po mêsku. D³ugie, jedwabne, faliste w³osy odczesywa³
z bia³ego czo³a na ty³ g³owy. Oczy mia³ wielkie, nadzwyczajnego wyrazu, cudnie ocienione
d³ugimi rzêsami. Ma³y w¹s ozdabia³ jego usta, pe³ne teraz uœmiechu. W oczach i w tej piêknej twarzy, nim pozna³ towarzysza walk ubieg³ych, malowa³ siê przecie¿ nie kobiecy wyraz.
By³o w nich przenikaj¹ce zimno.
- Wracasz z wiêzienia? - spyta³ z cicha.
- Z wiêzienia? A... tak, prawda. Ale to ju¿ dawne dla mnie czasy. W³aœciwie przybywam
z W³och, to jest - doda³ z drwi¹cym uœmiechem - z Rzeczypospolitej Transpadañskiej.
- Przepraszam, ¿e ciê od razu zapytam: wszak z zamiarem wst¹pienia do wojska? Do legiów
czy mo¿e na ochotnika? Ksi¹¿ê zastanowi³ siê przez chwilê, doœæ zak³opotany nag³oœci¹ pytania, wreszcie stanowczo rzek³:
- Nie.
- ¯a³ujê, ¿e z równ¹ si³¹ nie powiedzia³eœ: tak! Przecie¿ otrzyma³eœ specjaln¹ i doskona³¹ instrukcj¹ wojskow¹ w korpusie. Ale nie uwa¿aj z ³aski swej tego, co mówiê, za werbunek.
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- Broñ Bo¿e! Tylko... Szczerze mówi¹c, doœæ mam ju¿ wojny.
Su³kowski powolnym ruchem przeœlicznej g³owy chcia³ zakryæ przykre zdumienie, którego
doœwiadczy³ us³yszawszy te wyrazy.
- Ja nie... - rzek³ po chwili z zimnym uœmieszkiem.
- Proszê ciê - mówi³ Gintu³t wyg³adzaj¹c koronkê swego ¿abota - nie chcia³bym, ¿ebyœ miê
Ÿle zrozumia³. Straci³em zaufanie do wojny nie z lenistwa, a nawet nie z tchórzostwa. Po prostu wygas³a we mnie wiara w jej donios³oœæ.
- Czy¿ to mo¿liwe?
- Po d³ugim rozwa¿aniu i samotnej deliberacji doszed³em do wniosku, ¿e ka¿da w³adza ma
swoje wady, ka¿dy system swe dobre strony, a rewolucje najbardziej upragnione niczym innym nie s¹, tylko zamian¹ bardzo kosztown¹ pewnych nadu¿yæ i wad na innego rodzaju, innego kszta³tu nadu¿ycia i wady. Wszak¿e - ci¹gn¹³ spokojnie i obojêtnie - zamordowanie
wpoœród t³umu jednego cz³owieka wskutek tego, ¿e by³ z³ym zwierzchnikiem, tyranem,
zdzierc¹, oszustem, jest wiêkszym stokroæ z³em ni¿ jego tyrania, zdzierstwo i oszustwo. A ze
z³ego, które jest wiêksze ni¿ poprzednie, dobro wykwitn¹æ nie mo¿e. Po có¿ siê biæ? Nale¿a³oby wypowiedzieæ zaciek³¹ wojnê, ale nie ludziom, tylko samej tyranii, samemu zdzierstwu,
samemu oszustwu.
- Doskonale! Tylko jak¿e to uczyniæ nie tykaj¹c ludzi, tych w³aœnie zdzierców i tyranów?
- Bardzo to niedaleki wróg. Nale¿y poszukaæ go w samym sobie.
- Ach, dziecko!...
Ksi¹¿ê Gintu³t zmieni³ przedmiot rozmowy.
- S³ysza³em - zapyta³ - ¿e w ostatniej kampanii by³eœ przy wodzu?
- Tak.
- Wiêc pozna³eœ go bli¿ej?
- Czy pozna³em? Zapewne...
Po chwili doda³ z uœmiechem:
- Chocia¿ bardzo czêsto wydaje mi siê, ¿e go nie znam wcale.
- Czy tylko nie jesteœ oczarowany«? Wszak w mi³oœci zaœlepiamy siê tak dalece, ¿e widzimy
w piêknej kobiecie tyle tajemnic i takich...
- Ta jest ró¿nica, ¿e ja nie kocham Buonapartego. Nie jestem równie¿ jego poplecznikiem.
- Wiem, wiem. Ale uwielbiasz go jak ¿o³nierz ¿o³nierza, co czêstokroæ przewy¿sza mi³oœæ
dla najcudniejszej kobiety. Wiem to z doœwiadczenia. Ja sam tak kocha³em.
- Mylisz siê co do mnie. Chcia³em byæ przy nim, by³em i bêdê, jeœli miê nie odpêdzi dla innych powodów.
- Domyœlam siê, domyœlam...
- Tak jest. On strze¿e swoich piorunów! Czujnie je trzyma w d³oni. Ale mog³em przecie i mogê jeszcze patrzeæ na ich trzaskanie, mierzyæ si³ê ciosu, zamach rêki, blask, no i sam¹ w³adzê
ciskania - cyrklem wyczuwaæ.
- Czy to prawda, ¿e ufa³ ci tak dalece, i¿eœ w jego imieniu wydawa³- rozkazy, jakie uzna³eœ
za stosowne«? Mówiono mi w Mantui, ¿e podpisywa³eœ z jego zezwolenia nawet imiê jego
na swych rozporz¹dzeniach i rozkazach dziennych. S³ysza³em to i tutaj, w ko³ach bardzo
wp³ywowych.
- Tak, to prawda. Bywa³o tak w chwilach stanowczych. Ale to s¹ rzeczy ma³ej wagi. Wiêc
mówisz, ¿e doœæ masz ju¿ wojny? - rzek³ nagle w zamyœleniu.
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- Tak, tak. Widaæ, nie by³em stworzony na ¿o³nierza.
- To dziwne. Nie byæ stworzonym na ¿o³nierza! Dla mnie wprost niepojêt¹ jest taka natur¹.
Ja jestem tylko ¿o³nierzem. - Ty, kochany bracie, jesteœ uczonym, nic ¿o³nierzem. Jakimœ
Kwintylianem, delia Mirandol¹... Czy¿ to ¿o³nierza mieszkanie te góry ksi¹¿ek?... Jestem
pewien, ¿e w apartamencie Buonapartego ksi¹¿ek nie ma...
- Znowu siê mylisz. Ot, teraz; od piêtnastego frimaire’a, to jest od przybycia do Pary¿a po
zawarciu pokoju w Campo-Formio...
- Ach, to Campo-Formio... -zaœmia³ siê Gintu³t jadowicie. - Okrutn¹ sprawi³ wam niespodziankê tym Campo-Formio! I to za tyle nadziei, po tylu przyrzeczeniach!
- Jeszcze nie skoñczone, nie skoñczone rachunki! - zacz¹³ krzyczeæ prawie Su³kowski. - Jeszcze ¿yje, jeszcze nie umar³, jeszcze przed nim i przed nami lata stoj¹ otworem. NaŸre siê
pych¹, natka zaszczytów adwokacki syn z Ajaccio - i musi wróciæ do roli ¿o³nierza, która
mocniejsza jest w nim ni¿ ¿¹dza s³awy. Ale wracaj¹c do rzeczy... Teraz ca³e dni spêdza sam
jeden w gabinecie, zamkniêty sur les cartes immenses, étendues à terre. Je¿eli gdzie bywa, to
chyba w teatrze, i to dans une loge grillée. W ci¹gu tych dni czo³ga siê od mapy do mapy
z kompasem, cyrklem i o³ówkiem w rêku. Tam, w tym zacisznym pokoju, czai siê, waha, zsiada i w cios z wolna zmienia straszna myœl: Napaœæ na wybrze¿a Anglii-s³yszysz?-¿elazny
marsz na Londyn czy na wybrze¿a Egiptu...
- Szepc¹ o tym, a wiêc to prawda?
- Bywam u niego kiedy niekiedy, wzywany w sprawach specjalnych, taktycznych, do obliczeñ,
zestawieñ... Widzia³em dawniej w jego cyfrach i w ka³ku³ach, które z nich uk³ada³, tylko uderzenie Anglii au coeur, olbrzymi pomys³, ¿eby j¹ zwaliæ z piedesta³u przez nag³¹ inwazj¹,
zdeptaæ potêgê kupców i na gruzach oligarchii zapaliæ ogieñ rewolucji, ¿eby nauczyæ swobody ten lud, któremu wydaje siê, ¿e jest wolny, dlatego ¿e mu to wmawiaj¹. Teraz ju¿ tego nie
ma. Znam ju¿ plan inny: plan zwrócenia nacji francuskiej imperium nadnilowego, wyrwania
Anglii organów jej si³y. I jeszcze jedno, jeszcze jedno. To drugie est décidé dans son esprit...
- Czy tak?
- Ale teraz pozostaje... Mam nadziejê, ¿e zatrzymasz wszystko, co mówiê, w zupe³nej tajemnicy.
- Mo¿esz ufaæ mojemu s³owu.
- Teraz pozostaje... transporter un rêve dans le réel! Porucza mi rozebranie rzeczy wykonalnych z kupy marzeñ. Tê bezmiern¹ sprawê, najwiêksz¹ sprawê od czasu krucjat. Tego siê uczê
ze wœciek³oœci¹, dniami i nocami.
- Tego?
- Tak. Uczê siê tworzenia potêgi.
- Tworzenia potêgi... - powtórzy³ Gintu³t.
- Mo¿na nauczyæ siê uderzeniem nog¹ w ziemiê wywo³ywaæ z niej legiony, jak Pompejusz.
- Chcia³eœ powiedzieæ: - jak... D¹browski.
Su³kowski skrzywi³ siê kwaœno. Po chwili rzek³:
- Nie. To przypadkowe zgromadzenie zbiegów, awanturników i poczciwców. D¹browski jest
pionem czy tam laufrem w rêce pierwszego lepszego Berthier albo Brune’a. Minê³y czasy
Czarnieckiego, i darmo go usi³uje naœladowaæ. Oto masz przed sob¹ trzy tarany: L’armee du
Nord, 1»armée du Rhin, 1»armée d’Italie...
- Widzê - rzek³ ksi¹¿ê z uœmiechem bladej ironii na ustach¿e sam¹ prawdê zawiera zdanie
Buonapartego o tobie...
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P³on¹ce oczy Su³kowskiego szybko przygas³y.
- Jakie zdanie? - zapyta³ g³ucho.
- Podobno, mimo po³o¿onych zas³ug, nie otrzyma³eœ ¿adnego wy¿szego stopnia, ¿adnego
odznaczenia...
- Tak, tak! Nie dbam o odznaczenia,
- A kiedy ktoœ z twoich przyjació³ zapytywa³ Buonapartego, czemu, patrz¹c na wszystko, co
czyni³eœ, pozostawi³ ciê przecie¿ w tym samym co przed wojn¹ stopniu kapitana-adiutanta,
mia³ odpowiedzieæ: „Dlatego nie awansowa³em Su³kowskiego ze stopnia kapitana, ¿e od
pierwszego dnia pod Mantu¹ na przedmieœciu San-Giorgio, kiedym go pozna³, uwa¿am go za
godnego jedynego awansu, to jest awansu na stopieñ naczelnego wodza”.
Su³kowski rzek³ z opryskliwym œmiechem:
- Nie on miê w ka¿dym razie bêdzie nim mianowa³, tylko ja sam siebie! San-Giorgio! Pewno, ¿em mu pokaza³ sztukê. We dwustu grenadierów wzi¹³em fort, klucz fortecy. A zreszt¹,
w jego opinii jest najfatalniejsza omy³ka. Ja nie jestem jeszcze godnym awansu na naczelnego wodza. Ja w mym jestestwie. To ju¿ ja wiem lepiej od niego. Nie jestem jeszcze naczelnym wodzem, a gdy nim bêdê, to nie tutaj.
- Buonaparte musia³ wiedzieæ, co mówi.
- Mój drogi, znam ja siebie a¿ nadto dobrze. Wiem, czego we mnie wcale nie ma. Tego dotychczas nabyæ nie mog³em. Nie mam w sobie organu, którym móg³bym wyczuwaæ... Tylko
on jeden na ziemi, miêdzy tylu ¿o³nierzami, ma w swych koœciach ten ci¹gle pêczniej¹cy lwi
szpik. Umiem ja ju¿ nie gorzej od niego przechodziæ wzgórza trupów, umiem pracowaæ spokojnie w œrodku ognia i byæ nieporuszonym w boju, kocham dym armat i huk ich paszcz ognistych, trzymam w skupieniu uniesienie jak na munsztuku dzikiego konia...
Có¿ wiêc jest owa w³adza, mój dragi?
- Nie wiem. Przed ni¹ jedn¹ dr¿¹ mi kolana.
- Nie rozumiem.
- Oto genera³ Francji, s³uga ojczyzny, obroñca rewolucji, raz do mnie rzek³ w zaufaniu,
z uœmieszkiem W³ocha, Korsykanina, pó³-Francuza z „A¿aksiô”, ¿e trzeba, by ta sama Francja popad³a w nierz¹d wiêkszy ni¿ teraz. Poniek¹d dlatego idziemy do Egiptu, dlatego zarzniemy tysi¹ce ludzi... - szepta³ prawie z rozpacz¹. - Zapomnia³ ju¿ na œmieræ o uliczce Saint-Charles, o domu, z którego wyszed³. Ani ju¿ mowy o powrocie za zêbate wysepki Iles
Sanguinaires u wejœcia do portu Ajaccio. Mary mu chodz¹ po g³owie... „Tym gorzej dla republikanów - rzek³ mi wtedy - jeœli spal¹ na panewce swoj¹ rzeczpospolit¹”. S³ysza³eœ! Tym
gorzej dla republikanów...
Ksi¹¿ê Gintu³t zaœmia³ siê sucho, krótko, dyskretnie.
- To¿ mówi³em... - rzek³.
- Czy s¹dzisz mo¿e, ¿e to jest w nim tylko pospolita pycha, nêdzna pod³oœæ dorobkowicza,
którego oszala³y t³um ludzki wypchn¹³ a¿ tak wysoko’? Mylisz siê: to nie jest tylko pycha.
Jest to w³aœnie owa nadludzka potêga. Ja wiem, ¿e on kocha siebie samego tak. mocno, jak
œwiêty Antoni Padewski kocha³ Boga, ¿e dla w³asnego celu nape³nia ziemiê swoj¹ straszn¹,
niezmierzon¹ s³aw¹. Ale w tym jego celu mieœci siê nowy œwiat, nikomu nie znany. On do
niego zmierza bez przerwy, jak Kolumb do swej Ameryki. Tam siê poczynaj¹ i ci¹gn¹ nowe
dzieje okrêgu ziemskiego. Pomyœleæ!... Gdybym ja w³aœnie mia³, posiada³ tê jego tajemnicz¹
si³ê... - mówi³ z uœmiechem dzieciêcej boleœci. - Nowa ziemia. Moja nowa, odrodzona zie134

mia, któr¹ widzê tak, jak tê oto mapê. Gdybym móg³ stawaæ siê bez dr¿enia, kiedy zechcê,
nêdznikiem, wówczas gdy trzeba byæ bardziej potê¿nym dla celów olbrzymich, tylko mnie
jedynemu wiadomych! W³adaæ swoj¹ dusz¹ i jej ma³ymi, nêdznymi cnotami tak samo jak
wojskiem ludzi!
- Znienawidzi³em wojnê i widzê, ¿em s³usznie zrobi³-rzek³ ob³udnie Gintu³t. - „Milcz¹, tam
prawa, gdzie lœni orê¿”. Tak niegdyœ rzek³ Cezar do Metellusa, gdy mu ten zabroni³ ruszaæ
skarbu publicznego. Doda³ jeszcze, ¿e na wojnie prawo jest pró¿nym s³owem.
- Wojnê! Ten jedyny p³ug, który drze ugory ziemi, ¿eby siewca móg³ w rozerwane jej ³ono
rzucaæ nowych zbó¿ ziarna, wydobywaæ z niej, zamiast chwastu, pszenicê.
Ksi¹¿ê Gintu³t uœmiecha³ siê wci¹¿ s³abym, ironicznym uœmieszkiem. Su³kowski zamyœli³ siê
i rzek³ po chwili:
- Znienawidzi³eœ wojnê. I to po tym, coœmy widzieli! Znienawidziæ wojnê po tym, com uczu³
stoj¹c pod gradem kul u mostu Zelwy! Po tej hañbie, która mi kopytami zmia¿d¿y³a duszê!
Wiêc mam przejœæ przez to krótkie ¿ycie jak obserwator? Nic nie uczyniæ?...
- Któ¿ to powiedzia³?
- Ty! Bo tylko z mieczem w d³oni mogê sprawiæ, com zamierzy³. Inaczej - nic! Jestem do tego
stworzony, tak samo jak do tego, ¿ebym jad³ i pi³. Jeœlibym mia³ siedzieæ bezczynnie, pracowaæ dla siebie, dla jakiejœ ambicyjki, rodziny, familii, wsi, powiatu, uczyæ siê dla samej nauki, nie dla spe³nienia wielkiego czynu, czynu-skoku ludzkoœci, to zabij miê jak nêdznego
psa! Pamiêtam, kiedym przyby³ r Konstantynopola, za póŸno, na pogrzeb, kiedy ju¿ trup pochowany w ziemi, a spadek rozerwali wierzyciele. Pamiêtam, kiedym odchodzi³, a za mn¹ na
ca³ej ziemi dymi³a siê krew wylana. O, nie! Kocham wojnê! Nade wszystko! Ja siê jej nauczê ca³ej, posi¹dê na w³asnoœæ wszystkie jej znane i tajemnicze si³y tak samo jak obejmujê
i zabieram na w³asnoœæ arabski lub angielski jêzyk, ujmê j¹ w garœæ jak tê szpadê. Wtedy
wrócê. Ja wtedy wrócê!
Skromny uœmiech nie ustêpowa³ z warg ksiêcia Gintu³ta. Su³kowski spostrzeg³ go widaæ, gdy¿
zamilk³, jakby siê w siebie cofn¹³ i wejœcie zapar³. Wówczas goœæ jego rzek³ cicho:
- W miarê jak tracê wszelki gust do wojny, zaczynam go nabieraæ - czy uwierzysz? - do dyplomatyki.
- Dyplomacja - mówi³ Su³kowski innym g³osem, prêdko, sucho i prawie niegrzecznie - przypomina mi zawsze mego poczciwego stryja, Augusta, który mnie mizeraka sposobi¹c na mê¿a
stanu zabrania³ mi surowo uczyæ siê matematyki, fizyki, chemii, twierdz¹c, ¿e to czas zabiera
i ¿e powinna mi wystarczaæ tak zwana ogólna wiedza o tych materiach. Natomiast g³ówny
nacisk k³ad³ na umiejêtnoœæ muzyki, œpiewu, malarstwa, gry w szachy i sztukê odgadywania
zagadek. To s¹ umiejêtnoœci dyplomatyczne. Gdyby nie Sokolnicki, który po nocach, w sekrecie, wyucza³ miê trygonometrii, in¿ynierii, matematyki... by³bym dziœ wœciek³ym dyplomat¹. Mój stryj by³ cz³owiekiem spróchnia³ym, aczkolwiek wykl¹³ miê i wydziedziczy³ za
objawiony jakobinizm z werw¹ i ¿yciem, ale dyplomatyka mniej wiêcej pod postaci¹ sztuki
odgadywania zagadek i dziœ mi siê przedstawia. To¿ dyplomatyzowa³em... Je¿eli zostaniesz
mê¿em stanu, zwróæ uwagê na jedyn¹ w tej dziedzinie si³ê faktyczn¹: na politykê wojenn¹.
- Bardzo pow¹tpiewam, czy kiedykolwiek zostanê dyplomat¹. Nie s¹dzê, ¿eby do tego przysz³o. Mówi³em tylko, ¿e mi siê to podoba. Ja stojê sobie z boku i patrzê na œwiat jak na piêkn¹
operê, cokolwiek byœ o tym powiedzia³, twórco uczynków. Jest to z pewnoœci¹ zajêcie godne
cz³owieka o æwiczonym i wy¿szym rozumie: zapuœciæ siê w kniejê zdrad, matactw, oszustw,
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podejœæ takiego na przyk³ad Talleyranda Perigord, ministra des relations extérieures waszej
rzeczypospolitej, poznawaæ je, psuæ w sposób równie dowcipny jak straszliwy dla ca³ych krain, dla dziesi¹tków lat.
- Byæ mo¿e. A czy widzia³eœ tego Talleyranda?
- By³em nawet na balu wydanym przez niego na czeœæ Józefiny po jej przybyciu z W³och
w dniu 2 stycznia.
- W hotelu Gallifet?
- Tak.
- To¿ musia³eœ widzieæ tam i Buonapartego?
- Widzia³em. Mia³em to szczêœcie. Nie doœwiadczy³em wprawdzie wzruszeñ tej dziewczynki, która zbli¿ywszy siê do niego ze dr¿eniem i przyjrzawszy mu siê szczegó³owo, zawo³a³a
do swej matki, pe³na g³êbokiego zdumienia: Maman c’est un homme! Przypatrywa³em siê
wiêcej obyczajom demokratycznym i samym demokratom. Stroje dam! Józefina Buonaparte
ubrana w tunikê greck¹ i coiffée en camée. Panie Tallien, de Chateaurenaud, Adrienne de
Cambis, de Crény... Te jak Sapho de Mytilene, inne à la Cleopatra. I to wszystko w poczciwie sankiulockim miesi¹cu nivôse...
Su³kowski siedzia³ w k¹cie sofy zamyœlony.
- By³em tak¿e - ci¹gn¹³ Gintu³t - w hotelu de la Chantereine.
- Bagatela!
- A tak. Podziwia³em z zachwytem salon z fryzami i malowid³ami, wykonanymi przez
uczniów Davida, stylobates en plâtre sur les bas-reliefs przez de Moitte’a, meble w stylu
greckim wed³ug de Perciera... Nadzwyczajne! Zarêczy³bym, ¿e ty sam, który dzieckiem bawi³eœ siê w Wersalu na kolanach Marii Antoniny, a chowa³eœ w m³odoœci wœród przepychu
dworów monarszych Europy, niewiele widzia³eœ rzeczy bardziej przedziwnych. No i zrabowanych w sposób tak republikañsko-prostoduszny nie widzia³eœ tam na pewno. Les camées,
les statues, les tableaux, les antiquités... Nadzwyczajne!
- Ma³o miê to wszystko obchodzi³o dawniej i nic miê dziœ nie interesuje.
- Jednak... dla tego... tak¿e prowadzi siê wojny.
- Ja jej dla takiego celu nie prowadzê. Jako oficer niskiego stopnia - nie mam prawa wstêpu
na te salony...
- No, ale posiedzenie tej Rady panów w turbanach, du Conseil de cinq-cents, musia³eœ widzieæ! Tego siê pewno nie zaprzesz...
- Có¿ ciê w nich tak bawi?
- Zmi³uj siê, czy¿bym œmia³! Piêciuset mê¿ów w bia³ych spódnicach do samej ziemi, w p³aszczach tajemniczego kszta³tu, a szkar³atnego koloru, w turbanach de velours bleu!
- Widzia³eœ?
- By³em na posiedzeniach, ukryty w t³umie „obywateli” na jednej z galeryjek, s³ucha³em, gdy
przemawiali z gestami zarazem srogich Rzymian jak równie¿ cnotliwych handlarzy cielêciny, gdy dawali l’essor à leur imagination. I nic dziwnego: „la carrière est ouverte au génie”,
wiêc korzystaj¹.
- Przedstawiciele interesów ludu...
- A dopiero¿ Conseil des anciens w robach i tokach fioletowych, w bia³ych p³aszczach i pantoflach! Nie mia³em szczêœcia ujrzeæ ¿adnego z cz³onków du Directoire exécutif w wielkim
kostiumie, ale mo¿e to i lepiej, bo zapewne nie by³bym w stanie znieœæ s³abymi oczyma piêk136

noœci tego stroju. Z pewnoœci¹ przewróci³bym siê ze strachu. S¹ oni przecie plus puissants
que les Monarques. Raz tylko, gdy wystawiano w teatrze Horatiusa Coclesa, by³ w lo¿y le
Directeur Barras, ale ten, aczkolwiek najg³ówniejszy, nie sprawi³ na mnie wra¿enia czegoœ
potê¿niejszego od monarchy. Owszem, wygl¹da na to, czym zapewne by³ i jest z przyrodzenia i woli Bo¿ej: jak t³usty siepacz, szlachetnie udrapowany i odpowiednio rozdêty przez
imaginacjê. Ale czy nie sprawiam ci przykroœci mówi¹c w ten sposób?
- Nie. Myœla³em teraz o czym innym.
- Ach, tak?
- S³ysza³eœ pewno o Joubercie?
- Genera³ Joubert?
- Tak jest. Czy te¿ powtórzy siê to samo tam, w czerwonych wydmach, u brzegu pustyni? Czy
te¿ spotkamy tam dzik¹ wœciek³oœæ ch³opów Tyrolu? Gdybyœ to widzia³! Tych ludzi mocnych,
wynios³ych, zwinnych, w ciemnej odzie¿y, przepasanych szerokimi pasami, nabijanymi b³yszcz¹c¹ cyn¹! Tak pewno ¿elaznym legiom Cezara ukazywa³y siê w w¹wozach Gaster, u podnó¿a lodowatej góry Glernisza, w puszczy Helweckiej plemiona Orgetorixa. Tak pewno mê¿nie zstêpowali ku ³aciñskim zastêpom z Adula mops Germanowie nieprzemierzonych gór,
odziani w skóry krów i ja³owic, z rogami byków na g³owach, z bukowymi maczugami w rêku, jak ku nam ten lud górski, ukazuj¹cy siê z pieczar ukrytych na wysokoœci miêdzy niebem
a ziemi¹. By³o to nowe starcie rodu ³aciñskiego z plemieniem germañskim. Szli przeciwko
naszym czworobokom naje¿onym bagnetami, wielkimi kroki, w najg³êbszym milczeniu. Bili
siê na œmieræ, nie wydaj¹c jêku ni krzyku zachêty. Ani jeden nie prosi³ o darowanie ¿ycia.
Tarzaj¹c siê po ziemi, walczyli na cia³ach konaj¹cych towarzyszów. Porywali ¿o³nierzy naszych za bary, wydzierali im z r¹k karabiny i chwytaj¹c je za bagnety zadawali z niewidzian¹
si³¹ ciosy jak maczug¹. Tysi¹ce ich zas³a³y cia³ami pole bitew. ¯o³nierze nasi patrzeli na te
trupy ze czci¹. Starzy wojacy nasi mówili, ¿e porozszarpywane bagnetami cia³a ich wylewa³y
ze siebie nadnaturaln¹, jakby podwójn¹ iloœæ krwi.
Ksi¹¿ê Gintu³t w milczeniu s³ucha³ ze zwieszon¹ g³ow¹. Gdy Su³kowski skoñczy³, rzek³
z westchnieniem:
- S³uchaj¹c tego, zdaje mi siê, ¿e czytam historiê dzikich walk Cezara z Pompejuszem.
- Prawdziwie, Joubert, który przeszed³ strasznymi dolinami Sterzingu, pchaj¹c przed sob¹
Laudona wœród wzburzonego ludu gór, Joubert, który, otoczony ze wszech stron, zdo³a³ wtargn¹æ do kraju nieprzyjació³ i’ otworzyæ drogê do stolicy, wart porównania z Pompejuszem.
- Wszystko to niewarte jednego wiersza Dantego.
- Ciesz siê do woli t¹ pewnoœci¹! Cha-cha! Niewarte jednego wiersza Dantego... Wiem to nie
z ksi¹¿ki, nie z m¹droœci cudzej, lecz ze siebie, ze swego w³asnego przejrzenia, ¿e wszelkie
s³owo w istocie swej .jest czcze i pró¿ne. Nawet s³owo najgenialniejszych poetów. Nawet
spisane natchnienie proroka. Oblectamenta et solacia servitutis... Wielkimi s¹ tylko czyny.
One jedne równaj¹ siê si³om przyrody, niwecz¹ ich wszechmoc i wszechmoc naszej, ludzkiej
œmierci. Tote¿ ¿ycie bez wielkiego czynu jest nêdz¹ i g³upstwem. Takie¿ ¿ycie przepêdza
kuna, pies, motyl. A zreszt¹... Oto zbudzi³y siê w nas ambicje Antoniusza, i ju¿ ich mowa
ludzka nie za¿egna. Przechadzamy siê po l¹dzie ziemskim dyktuj¹c mu nowe, wysokie prawa. Idziemy z kolei obaczyæ, jak wojuj¹ lotne, bezdomne ludy Masagetów, Parsów i Numidów. Wyrywamy na rêkê potomka Masynissy, pogromcê, co w spalonym od s³oñca stepie
dopada, ujarzmia miedzian¹ piêœci¹ i osiada lêdŸwiami z ¿elaza dzikiego konia Arabii. Pieni
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siê ju¿ nasze dalekie, dzikie, ciemnobarwne morze. T³ucze siê z gniewem o czerwone ska³y
Korsyki, o ¿ó³t¹ Kaprajê, o b³êkitn¹ Elbê, o granitowy brzeg Malty. Przez wieki na nas czeka³o. Idziemy, ¿eby wzi¹æ we w³adanie jego ba³wany a¿ po zdradzieckie mielizny Syrtów, po
¿ó³te piany Suezu. Wiatrom, nie znaj¹cym nad sob¹ przemocy, ka¿emy ryczeæ w nasze bia³e
¿agle. Niechaj dŸwigaj¹ wielkie korwety bojowe. Rozkosz mi sprawia myœl o s³onych, b³êkitnych samotniach morskich, nad którymi pod chmurnym niebem rozlega siê krzyk dzikich
gêsi lec¹cych z posêpnych œciernisk Pó³nocy, o tym tajemniczym egipskim l¹dzie, który po¿ar³ wielkie ludy, piaskiem zasypa³ ich dzieje, a skostnia³¹ ich m¹droœæ poruczy³ liktorskiej
stra¿y hieroglifów. Czujê têsknotê do powiewów s³onego wiatru pustyni, kamsinu, co opala³
œniade skronie Ramzesa Drugiego Miamen Sezostrysa, który zdepta³ barbarzyñskie ludy a¿
po Kolchidê i Phasis, a na d³ugich okrêtach swoich wzi¹³ w posiadanie morze a¿ po erytrejskie wybrze¿a. Czujê radoœæ na sam¹ myœl, ¿e wci¹gnê w p³uca ten wicher, który genialnymi
myœlami upaja³ czo³o wodza Antoniusza i czo³o wodza Aleksandra, który owiewa³ najcudniejsze lica tej ziemi, królewskie jagody Kleopatry, i zesch³e oblicze Paw³a, pierwszego pustelnika, nieœmiertelnego jako duch i nieœmiertelnego jako cia³o. Dotykam we œnie stopami
gor¹cej ziemi pustyni, odbywam piaszczyste przeprawy... D³awi miê po nocach niezrozumia³a, pe³na trwogi têsknota do straszliwej, beznosej czaszki Sfinksa.
Ksi¹¿ê Gintu³t wsta³ niecierpliwie, przeci¹gn¹³ siê... Chwilê siê waha³, jakby w zamiarze
wyznania Su³kowskiemu ostatniej, najg³êbszej calizny swych myœli, lecz nagle zamilk³. Ujrza³ w jego twarzy zimne, ¿elazne upojenie, w oczach si³ê rozumu, którego rozwiniêæ niepodobna by³o ogarn¹æ ani odeprzeæ, a w œciœniêtych ustach lodowaty po³ysk czynu. Przeszed³szy tedy tam i z powrotem po izbie, wzi¹³ kapelusz i po¿egna³ przyjaciela uœciskiem d³oni.
Gdy wyszed³ na ulicê, deszcz zmieszany ze œniegiem æwiczyæ go zacz¹³ po twarzy i zala³
oczy. Ksi¹¿ê owin¹³ siê w p³aszcz, kapelusz nasun¹³ na czo³o i bieg³ ciemnymi ulicami.
W piersiach jego szerzy³a siê owa cudna w swej mocy i szerokoœci rana, z której, niby krople
krwi, s¹czy³y siê westchnienia. Szed³ krokiem coraz bardziej przyœpieszonym, zaciska³ piêœcie i mamrota³ do siebie jakieœ wyrazy urwane, które siê w jêk g³uchy, w zduszone ³kanie
przelewa³y.
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„Utrum Bucephalus habuit rationem sufficientem?”
Z wielk¹ bied¹ i narzekaniem profesorów Rafa³ de Olbromski przebrn¹³ zawi³oœci wersyfikacji Horacjuszowskiej oraz innych wieszczów Rzymu - i ukoñczy³ „chlubnie” poetykê. Tym
sposobem zdoby³ prawo wst¹pienia do Akademii. W rzeczy samej, ku zdumieniu kolegów
i reszty œwiata, zapisa³ siê na filozofiê. Ten jego niepoœledni zapa³ do nauk austriackich oraz
umiejêtnoœci powszechnie ³aciñsko-niemieckich mia³ swoje w³asne przyczyny. Ksi¹¿ê Gintu³t op³aci³ by³ za swego wychowañca wikt i mieszkanie tylko za rok jeden, i siedzia³ gdzieœ
w obcych krajach. Ani wiedziano, ani s³yszano, gdzie siê obraca. Rafa³ zosta³ na ulicy. Do
dom wracaæ nie mia³ ochoty ani mo¿noœci, a udaæ siê do Grudna nie œmia³. M³odzi ksi¹¿êta
umieszczeni w pensjonacie prywatnym, prowadzonym przez emigrantkê Francuzkê, gdzie
mieli konwersacjê i odbierali lekcje poloru, nie trzymali z chudeuszem kompanii. Zreszt¹, dla
oka tylko i zadowolenia zwierzchnoœci, która ¿¹da³a koñczenia gimnazjów politycznych,
uczêszczaj¹c do szkó³, rzadko go widywali. Po ich wyjeŸdzie na wakacje, nie zaproszony
wcale, Rafa³ zosta³ na koszu. Nie mia³, co prawda, chêci wyje¿d¿aæ z miasta. Bawi³ siê tu
arcyweso³o. Mecenas Dorszt, prowadz¹cy interesy grudzieñskie, u którego mieszka³, wcale
nie zajmowa³ siê jego edukacj¹ ani tym mniej konduit¹. Ze swej izdebki obok kuchni de Olbromski mia³ mo¿noœæ wymykania siê na miasto w ka¿dej porze dnia tudzie¿ w ka¿dej porze
nocy. Tote¿ u¿ywa³, osobliwie w karnawale. Miasto Kraków a¿ dr¿a³o od zabaw, hucza³o od
muzyki. Zamo¿na szlachta zjecha³a z ca³ej Nowej Galicji. Reduty i bale nie ustawa³y. We
fraczku francuskim, jaki studenci retoryki i poetyki nosili z urzêdu dla odró¿nienia siê od ni¿szych, z polska odzianych uczniów klas ³aciñskich, dostawa³ siê tu i owdzie na bale, wprowadzany przez zamo¿niejszych kolegów, i hula³ do upad³ego. Umia³ ju¿ prowadziæ angielskie kontredanse, francuskie kadryle, strasburskie i styryjskie sztajery. Bardziej wszak¿e ni¿
tañce wci¹gnê³o go i porwa³o ¿ycie publiczne w kafenhauzach, z niemiecka urz¹dzonych.
Bilard, karty i tajemne uczêszczanie na pijatyki by³y przez ca³¹ zimê na porz¹dku dziennym.
Nadaremnie prorektor gimnazjalny Himonowski (od powtarzanego czêsto przys³owia zwany
Nempe) œciga³ ³obuzów dniami i nocami. Umieli zawodziæ znakomicie jego czujnoœæ i przyprawiaæ cia³o pedagogiczne o zgrozê, rozpacz i przedwczesne ³ysiny. Zadymiony i cuchn¹cy
kafenhauz Gerersdorfa z olbrzymi¹ fajczarni¹, zat³uszczonymi sto³ami i podartymi bilardy
mia³ tajemniczy urok, którym przyci¹ga³. Tylnym wejœciem po brudnych schodach wpada³a
codziennie m³oda banda, opanowywa³a bilard i spêdza³a tam rozkoszne godziny, dopóki stra¿
stoj¹ca na czatach nie da³a znaæ, ¿e nadci¹ga „Himcio” lub którykolwiek z belfrów. Nie mniej
namiêtnie grano w karty. Szulernie takie tworzy³y siê u kolegów mieszkaj¹cych pod opiek¹
krewnych, a kwit³y tak¿e i na pensjach utrzymywanych przez profesorów. Zaczyna³o siê niewinnie od stawiania na kartê kilku czeskich, a koñczy³o nieraz straszliw¹ przegran¹ kilkudziesiêciu reñskich. Wygrane dawa³y mo¿noœæ tajemnego uczêszczania na teatr niemiecki i,
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co stanowi³o rozkosz najwy¿sz¹, na balet, œwie¿o przez Niemców dla szerzenia cywilizacji
za³o¿ony. Kilku z m³odzie¿y koñcz¹cej szko³y mia³o opiniê, o czym miasto szepta³o ze
zgroz¹, uczêszczaj¹cych za kulisy.
Do ostatniej kategorii Rafa³ nie nale¿a³ z braku niezbêdnych po temu funduszów. Gdy minê³a
zima i zbli¿a³ siê czas drugiego w roku szkolnym egzaminu, trzeba by³o przysiedzieæ fa³dów.
Ale rozbudzona imaginacja i zastarza³e pró¿niactwo wytr¹ca³y z r¹k ksi¹¿kê. Skoro ziemia
obesch³a, Rafa³ pocz¹³ wymykaæ siê za miasto, do okolicznych lasów, na górê œwiêtej Bronis³awy, w stronê Krzeszowic i Bielan. Zbudzi³a siê uœpiona têsknota. Obce, jakby przez wiatr
wiosenny przyniesione uczucie ocknê³o siê w piersi. Zdarza³o siê, ¿e szed³ polami o niczym
nie myœl¹c i nic nie wiedz¹c, z oczyma wlok¹cymi siê po szarym gruncie, a¿ oto jêk w sobie
s³ysza³ ¿a³osny, wyrzut tak dokuczliwy, ¿e stawa³ zdjêty trwog¹ najg³êbsz¹, strachem i okropnoœci¹ zjawiska. Twarz -nakrywa³ rêkoma, ¿eby nic widzieæ w myœlach samego siebie.
Helena, Helena... - œwista³y m³ode trawy, przez wiosenny wiatr ko³ysane. Ale nim dzieñ
up³yn¹³, wszystko przywali³ gruz i zasypa³o suche wapno. Mija³y znowu tygodnie g³uchego
zapomnienia, zupe³nej ciszy i rozpustnej nicoœci serca.
W tym czasie najbli¿sze pobratymstwo Rafa³ zawar³ z kole¿k¹ Jarzymskim. By³ to zamo¿ny
ch³opiec, sierota, zostaj¹cy na opiece swego stryja, by³ego rotmistrza kawalerii narodowej.
Opiekun mia³ du¿y maj¹tek w okolicach Siewierza i usi³owa³ œciœle kontrolowaæ wydatki
pupila, który rzuca³ pieni¹dze na prawo i lewo. M³ody Jarzymski czeka³ tylko chwili dojœcia
do pe³noletnoœci, ¿eby siê wyprz¹c z twardego jarzma opieki stryjowskiej. Nim wszak¿e to
nast¹piæ mog³o, musia³, w braku gotowizny na reprezentacjê bilardow¹ i baletow¹, po¿yczaæ,
sk¹d siê da³o. U niego te¿ odbywa³y siê najbardziej hazardowne gry po nocach oraz pijatyki.
Od niego wyruszano na reduty. Jarzymski mia³ zawsze u siebie kilka butelek doskona³ego
wêgrzyna ze sk³adu Kraussa, on dla studentów gimnazjalnych by³ wyroczni¹ mody i twórc¹
tê¿yzny. Olbromski by³ jego praw¹ rêk¹, pomocnikiem i powiernikiem. Kasê mieli wspóln¹.
Dzielili siê ni¹ w sposób wzruszaj¹co arkadyjski, równie bezinteresownie jak ka¿dym zapa³em dla nowej gwiazdy baletu albo zawodem w karcianych przegranych. W³aœnie dziêki tylko tej przyjaŸni z Jarzymsiem de Olbromski wst¹pi³ na filozofiê. Rotmistrz-opiekun, wymaga³ natarczywie studiów, chcia³ widzieæ swego wychowanka na jakimœ urzêdzie, które siê
otwiera³y po dystryktach, pragn¹³, ¿eby koniecznie zda³ egzamin na komornika, co dawa³o
bardzo dobre akcydensu. Nak³ania³ przeto Jarzymskiego proœb¹ i groŸb¹ do wst¹pienia na
Akademiê i do s³uchania lekcji prawa natury, które wyk³ada³ utriusque iuris doctor Nemetz,
oraz na prawo cywilne, t³umaczone przez adwokata Litwiñskiego. Jarzymski, pragn¹c ¿yæ
w zgodzie z opiekunem, z boleœci¹ przysta³. Namówi³ dla towarzystwa i Rafa³a do sk³adania
egzaminu z piêciu klas do Akademii. Pod jesieñ, spêdziwszy lato w mieœcie, ju¿ obadwaj
zdali „chlubnie” i otrzymali œwiadectwa upowa¿niaj¹ce ich jako alumnów do s³uchania filozofii. Rafa³a nie bawi³o wcale to przeniesienie siê z liceum œwiêtej Anny do kolegium. Znudzony ju¿ by³ do syta ³acin¹, niemczyzn¹, ksi¹¿kami i kajetami. Nigdy nie zadawa³ sobie trudu zrozumienia, po co siê to wszystko odbywa, czemu wolno w rozmowie z nauczycielem
niezrozumia³y wyraz ³aciñski zast¹piæ niezrozumia³ym wyrazem niemieckim, a nie wolno
zast¹piæ go zrozumia³ym polskim. Nigdy siê nie rozpada³ ani nad ³aciñskimi wierszami, ani
nie bra³ do serca nauki o sylogizmach, wiêc i teraz szed³ w gronie kole¿eñskim z obojêtnoœci¹ i wzgard¹ do paplania belfrów. Niektórzy z jego wspó³dryblasów czytywali ukradkiem
ksi¹¿ki polskie (Pierwiastki Anuli, Przygody i awantury markiza itd.), zab³¹kane z dawnych
140

czasów. Niektórzy pisywali nawet wierszyd³a do bogdanek, rymy okalecza³e wykrzywion¹
a nierozwiniêt¹ mow¹, wedle przypadkowego wzoru starych pieczeniarzy i panegirystów doby
Stanis³awa Augusta, którzy teraz, dziwnym losu zdarzeniem, byli mimowolnymi siewcami
mowy naddziadów. De Olbromski nie chwyta³ nigdy za lutniê. Myœla³ wprawdzie po polsku,
ale przez czas pobytu w szkole nie s³ysz¹c zgo³a wyrazu rodzimego, po skoñczeniu gimnazjum nie umia³ godziwie listu napisaæ i ledwie czyta³ we wzgardzonym jêzyku. Daleko lepiej
w³ada³ piórem w mowie niemieckiej i wcale dobrze mówi³ tym jêzykiem. Mocno nim zreszt¹
pogardza³, równie jak wszechobecn¹ i zawsze nudn¹ ³acin¹.
Jednego dnia w porze zimowej lektorie kolegium mia³y s³uchaczów daleko wiêcej ni¿ zwykle. Nawet na wyk³adzie pana Lody, „profesora Logiki i Metafizyki”, widaæ by³o drabów
z Proszowskiego i Skalbmierskiego, którzy zazwyczaj œwiecili nieobecnoœci¹, zalegaj¹cych
ostatnie ³awy. Pan Lody zwraca³ siê do nich z mi³oœci¹ i czêsto im zadawa³ obiekcje, usi³uj¹c
przyuczyæ zachodnich i wschodnich Galicjan do piêknego kunsztu w³adania wykwintnymi
sylogizmami. £atwoœæ t³umaczenia siê po ³acinie (a wszystkie obiekta w tym jêzyku by³y
wyk³adane na krakowskiej filozofii) nie na wiele siê przyda³a, wrodzona dobroæ po³¹czona
z niezg³êbion¹ nauk¹ nic nie pomog³y, gdy¿ wiêkszoœæ s³uchaczów gra³a najspokojniej pod
³awami w karty. Ciep³o w salach kolegium zwabi³o tego dnia tak wielki zastêp filozofów.
Jedni z nich drzemali, inni przypatrywali siê graj¹cym, jeszcze inni zajêci byli lektur¹ rzeczy
znacznie od po³¹czonej z Logik¹ Metafizyki weselszych (Pierwiastki Anuli itd.). Do grona
zajêtych gr¹ w karty przy³¹czy³ siê i Rafa³. Czy profesor spostrzeg³ szczególne o¿ywienie na
jego licu i wyt³umaczy³ je sobie jako skutek g³êbokoœci wyk³adu, czy, zatopiony w bezdennych g³êbiach dociekania, uczyni³ to bez namys³u, doœæ, ¿e zada³ nagle Rafa³owi kwestiê:
- Utrum Bucephalus, equus Alexandri Magni, habuitrationem sufficientem?
Olbromski w³ada³ ³acin¹ znacznie lepiej, z czasów jeszcze sandomierskich, ni¿ starsi od niego uczniowie z reformowanych przez Komisjê szkó³ polskich, ale zaskoczony znienacka,
z kartami w rêce, pragn¹c co prêdzej pozbyæ siê nudziarza, zacz¹³ wywodziæ niestworzony
sylogizm i dowiód³ wreszcie, ¿e koñ Aleksandra by³ obdarzony rozumem. Nie wszystkie subtelne wi¹zania przes³anek sam sp³odzi³. W znacznej mierze przyczyni³ siê do tego Jarzymski
zdradzieckim podpowiadaniem. Rafa³ tak zosta³ wzburzony œmiechem, który wzbudzi³o jego
dowodzenie, ¿e zapomniawszy siê do ¿ywego, machn¹³ rêk¹, w której w³aœnie trzyma³ karty.
Profesor spostrzeg³ ten objaw zepsucia i z rozszczepionymi palcami oddali³ siê z okrêgu sodomitów, otrz¹saj¹c py³ z trzewików, a puder z francuskiej fryzury, ozdobionej szynionem na
tyle metafizycznej g³owy. D³ugo jeszcze nie móg³ przyjœæ do s³owa. Pierœ jego falowa³a pod
¿abotem i usta wyrzuca³y (³aciñskie zapewne) wyrazy oburzenia i zgrozy. Ca³e zajœcie straci³o na tragizmie wówczas dopiero, gdy profesor wyszed³, a miejsce jego zast¹pi³ staruszek,
mocno ju¿ pochylony laty, kanonik Andrzej Trzciñski, profesor fizyki. Przyszed³ zziêbniêty
jak koœæ, w swej wytartej sutannie, z powichrzon¹ siw¹ czupryn¹. Dla rozgrzania siê kaza³
s³u¿¹cemu przynieœæ sobie szklankê kawy i bu³kê. Mia³ w³aœnie wy³o¿yæ zebranym dowodzenie de porositate corporum. Kawa i bu³ka znakomicie nadawa³y siê do uzmys³owienia filozofom prawdy dowodzeñ. Ucieszony tak doskona³ym zbiegiem wydarzeñ, nie chc¹c czasu
traciæ, s³awny autor Zakusu nad zaciekami wszechnicy krakowskiej popija³ ciep³y napój, a maczaj¹c w nim ciasto, z zapa³em g³osi³ prawdê o wsi¹kaniu kawy z cukrem w nadgryzion¹ bu³kê. Tymczasem Jarzymski, któremu karta nie sz³a, mrugn¹³ na jednego z kolegów, a tamten
pocz¹³ zagadywaæ fizyka. Kanonik zbli¿y³ siê do ³awek i wda³ w dyskurs zajad³y. Wówczas
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poza jego plecami Jarzymski wysun¹³ siê na œrodek, wypi³ kawê i zjad³ bu³kê. Gdy resztê
po³yka³, staruszek przypomnia³ sobie fili¿ankê.
- Ubi est mea caffa?- spyta³ ze zdumieniem, zwracaj¹c siê do audytorium.
Jarzymski otar³ usta, sk³oni³ siê grzecznie i odpowiedzia³:
- Caffa et bucella per attractionem corporum venit ad meum stomachum.
Poniewa¿ materia³u do doœwiadczeñ nie sta³o, kanonik zafrasowa³ siê i pocz¹³ uskar¿aæ na
zimno. Wreszcie, nie czekaj¹c koñca godziny, ruszy³ na kawê do domu.
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Skrytka
Na wiosnê tego¿ roku Rafa³ pok³óci³ siê z przyjació³mi, a osobliwie z Jarzymskim, i straci³
w Krakowie grunt pod nogami. Wymówiono mu mieszkanie, zgra³ siê w karty do nitki, spad³o nañ tyle od razu nieprzyjemnoœci, tak mu obmierz³o uczêszczanie do kolegium, ¿e postanowi³ emigrowaæ... Ale dok¹d? D³ugo ze sob¹ walczy³, a¿ wreszcie powzi¹³ decyzjê: nikomu
s³owa nie mówi¹c ruszy³ do domu. Zjawi³ siê tam w pierwszych dniach kwietnia, przed wielkanocnymi œwiêtami. Œniegi ju¿ by³y sp³ynê³y, choæ jeszcze czarnymi szmatami le¿a³y tu
i owdzie w parowach. Drzwi chat by³y ju¿ otwarte, jakby na przyjêcie id¹cej wolno Marzanny. Z dala na wzgórzu ujrza³ rodzinn¹ habendê. Jak¿e mu siê ten niski, szary, bia³oœcienny
dom wyda³ upragnionym i drogim! Gdy najête szkapiêta zajecha³y przed ganek, Rafa³ z wolna wysiada³ i nie kaza³ woŸnicy odje¿d¿aæ. Ale na spotkanie wyszed³ sam stary czeœnik, kaza³
furmanowi wracaæ do siebie, a nawet do³o¿y³ z³otówczynê na piwo. Rafa³ zosta³ ³askawie
przyjêty. Otoczono go ko³em i ogl¹dano jak Wêgra z towarami. Matka dotyka³a rêkoma jego
w³osów i g³adzi³a je nieznacznie, siostry dziwi³y siê i admirowa³y przetarty mocno fraczek
oraz wyszarzane poñczochy. Nawet stary pan, choæ nad¹sany i chmurny, pozwala³ synowi
mówiæ do syta i z pe³nego serca, nadto œmiaæ siê raczy³, pytaæ ³askawie i czêsto przytakiwaæ.
Gdy wspomniano Piotra - p³acz siê rozleg³. Serce Rafa³a zmiêk³o i oczy zasz³y ³zami. Mia³
chwilê tak dziwn¹, ¿e pragn¹³ rzuciæ siê do nóg rodzicielskich, wyznaæ na wzór syna marnotrawnego wszystkie swe najtajniejsze winy, spe³nione w Grudnie i Krakowie. Chwila ta przeminê³a szybko i do wyznañ nie przysz³o.
Po œwiêtach wielkanocnych, w czasie których Rafa³ by³ osob¹ interesuj¹c¹ ca³e s¹siedztwo,
nasta³ czas siewu, robót w polu.
Stary czeœnik kaza³ fraczki i poñczochy eks-filozofa schowaæ do szafy, a do naro¿nej izby
zanieœæ strój ziemiañski: drelichow¹ katankê, takie¿ hajdawery uszyte przez nadwornego Judkê, grube buty, sp³odzone przez nadwornego W¹sika, i s³omiany kapelusz u¿ywany ju¿ w roku zesz³ym przez cz³onków familii, a wypleciony z w³asnej s³omy pszenicznej przez owczarza Joachima. Buty by³y potworne, o stopach jak szufle, obcasach niestruganych, z podkówkami i cholewami, których nagi jucht przebija³ spod ³oju i jakiegoœ cuchn¹cego czernid³a.
Wci¹gaj¹c na wydelikacone nogi te statki Rafa³ zatrz¹s³ siê z obrzydzenia i owiany zosta³ p³omieniem wstydu. Przysz³a mu na myœl ksiê¿niczka El¿bieta.
Warto, ¿eby miê zobaczy³a w tym kostiumie! - pomyœla³ wœród dreszczów dokuczliwego szyderstwa.-Mia³aby przynajmniej dobry pretekst do poœmiania siê prawdziwego...
Mimo to przywdzia³ domow¹ odzie¿ i szed³ na pole, gdzie mu kazano. Wszystko w sobie
zag³usza³, umyœlnie przyciemnia³ najmilsze wspomnienia. Ca³e dni trawi³ na polu, wœród szarych, z lekka ju¿ pyl¹cych ról sandomierskich. Chodzi³ za p³ugami, dozorowa³ siewu, jeŸdzi³
na folwarcznych wozach z workami i na szkapie folwarcznej z byle interesem. Wnet ogorza³,
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rêce mu zgrubia³y, fryzura à la Titus zmieni³a siê na czuprynê a la Bartek. Powiedzia³ sobie,
¿e wszystko, co by³o dotychczas, by³o z³e. Postanowi³ s³uchaæ we wszystkim rodziców i nic
zgo³a przed nimi nie taiæ. Tak bêdzie myœla³ jak oni, tak bêdzie postêpowa³, jak oni sobie
¿ycz¹. Jak najsilniej zdecydowa³ siê zapomnieæ o mi³ostce dla Heleny, która ze sw¹ opiekunk¹
bawi³a wci¹¿ ju¿ to w Berlinie, gdzie prowadzi³y jakieœ procesy spadkowe, ju¿ latem u wód
w Bardyjowie na Wêgrzech.
W celu zupe³nego wygnania z pamiêci tej panny odprawia³ trudne nad sob¹ egzorcyzmy.
Umyœlnie wyje¿d¿a³ na szkapie daleko w pole, sk¹d widaæ by³o Ders³awice. Stawa³ tam i patrza³ na siwiej¹ce w dalekim krajobrazie kêpy drzew, podobne do ob³oków. Kêpy te mia³y
zawsze ten sam kszta³t, zawsze jednako by³o je widaæ, niby z³udne marzenia, które ostyg³y
w powietrzu i rozwiaæ siê nie mog¹. Rafa³ nie chcia³ pozwoliæ sobie na myœlenie o ders³awickieh drzewach, o tamecznym ogrodzie, nie chcia³ zmi³owaæ siê nad sob¹ i daæ folgi têsknocie do kwiatów, które siê tam rozwija³y na rabatach pod cichym zgrzytem okiennicy. Nakazywa³ sobie obojêtnoœæ, œmia³ siê ze siebie, drwi³ dowcipnie ze swej g³upoty i rozumowa³
tak m¹drze; jakby go s³ucha³a ca³a familia w komplecie. Zawraca³ konia i jecha³ do domu
spokojny i pewny siebie. Zdarza³y mu siê jednak¿e chwile niepewnoœci.
Jednego dnia zaszed³ niespodzianie na kraniec niwy le¿¹cej na p³askowzgórzu, które z dwu
stron okala³ g³êboki rozdó³. By³o to w koñcu kwietnia, kiedy murawa ledwie siê puœci³a.
W g³êbi parowu,, u stóp swoich, Rafa³ ujrza³ przezroczyst¹, pierworodn¹ zieleñ moczaru.
S³oñce wskrzesza³o stamt¹d omdla³e, pó³przejrzyste mgie³ki o barwie per³owej muszli, zarazem b³êkitnawej i jakby ró¿owej. Kilka maleñkich fal fio³kowej wody drga³o i lœni³o siê tam
miêdzy nowotnymi badylami, jak samo s³oñce. W owej to chwili cudna mg³a zarzuci³a na
duszê praktykanta w trzeŸwoœci swe niewidzialne, nieujête rêce. Uczu³ na sobie smugi jej rozkosznych pokus, niejasnej, nadmiernie uroczej wzglêdnoœci wszystkiego, co mog³oby byæ
inne ni¿ jej wola tajemnicza, pe³na radoœci. Patrza³ zdumionymi oczyma, pe³nymi mg³y wiosennej, w jasn¹ ³¹kê, obejmowa³ j¹ wzrokiem duszy, z krzykiem uniesienia, ze dr¿eniem przygarn¹³ do ust jej widok... Za wrzeci¹dzami rzeczywistoœci, które go trzyma³y w wiêzieniu,
otwar³ mu siê przez szczelinê pozór na niewys³owiony dreszcz trawy i wodnego zalewiska,
na przedwieczny a najwy¿szy cud wszystkich si³ œwiata, na rodzenie siê, na wschód wiosenny ¿ycia. Krynica pierwiastkowego uczucia i dok³adnej wiedzy o nim na chwilê rozchyli³a siê
przed jego dusz¹, ukaza³a cudowne k³êby wody wiekuistej. Sp³ywa³ stamt¹d tajemny, bojaŸni¹ i wzruszeniem tworz¹cym przenikniony powiew i nakaz, prawie szept czy œpiew: „Módlmy siê...” By³a to chwila tak osobliwa, sama jedna, pustelnicza, ¿e siê jej przel¹k³. Ale nim
siê obejrza³, ju¿ znik³a. Znik³a bez œladu, bez znaku, bez cienia swego bytu, niby bruzda wyorana w powierzchni jeziora przez uderzenie wios³a, które dok¹dœ, u boku szybkiej ³odzi,
w dal niezg³êbion¹ odp³ynê³o.
Wróci³ do roboty i w ci¹gu wielotygodniowych zajêæ zapomnia³by by³ o tym dzieciñstwie na
zawsze, gdyby nie siostra, nie Zofka. Za ogrodem, który pokrywa³ strome zbocze wzgórka,
le¿a³ szmat nieu¿ytku, zaros³y w dole g¹szczem olszowym, wy¿ej tarnin¹. Sta³o tam jedno
wielkie drzewo na urwisku gliniastym, brzost stary, rozros³y i na po³y usch³y. Spomiêdzy jego
korzeni wyp³ywa³o Ÿródlisko wody zaskórnej i kilkoma strumykami ciek³o miêdzy olchy. Na
wiosnê, w maju, by³o to miejsce przecudne. ¯yzne wyziewy wznosi³y siê stamt¹d, karmi¹c
chciwie nachylone krzewiny i zielska. Brzegi stoku bramowa³y siê za tych dni kêpami niezapominajek, a strumienie p³ynê³y miêdzy ¿ó³tymi ogniskami jaskrów. Cudne kwiaty wznosi³y
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siê nad wod¹ i schyla³y ku niej rozmarzone g³owy. Wyrasta³y tam kwiaty nigdzie nie widziane w tych stronach, fantastycznego kszta³tu, jak dzieciêce nocne marzenia. Strzela³y z grzêzawiska sity martwice, jak ko³czan ob³ych strza³ ¿elazno-zielonych, gibkich, koñczystych,
opatrzonych u boku w kistki ciemno-dzikie; rozwidla³y siê jak drzewka wysokie dudy, ³odygi
wewn¹trz puste, o œcianach nasi¹k³ych wod¹, z których samotne dziecko pañszczyŸnianego
cha³upnika czyni sobie piszcza³kê i gra na niej jednostajn¹, ubo¿sz¹ ni¿ ptasia piosneczkê.
Samotnie sta³y pa³ki o w¹skich liœciach, d³ugich na kilka ³okci, podobnych do mieczów, a spoœrodka nich wyrasta³y proste prêty z ciemnoszarymi we³niakami, które s³oñce w perzynê obróci. Po mokrym zboczu nad stokiem zwisa³ mech barwy tak ¿ywej, ¿e zaciera³ rozkoszny
b³êkit niezapominek, a spomiêdzy jego zwojów czo³ga³a siê ku wodzie masa szerokich liœci,
niby monstrualnie rozros³e ¿abie nogi z mokrymi b³onami. By³y to liœcie szorstkie, naje¿one
mnóstwem chropawych kolców. Zdawa³o siê, ¿e te ¿ywozio³a wci¹¿ sycz¹ i wci¹¿ dr¿¹ w bezsilnym gniewie, ¿e trupie ziewy chuchaj¹ spod ich b³on zielonych i martwe oczy lœni¹ pod
nieruchomymi powiekami. Tam tak¿e ros³y kosaæce b³otne, zwane p³onymi, a nade wszystko
ros³y „jaskó³ki”: kwiaty o szerokich liliowych kielichach. Gdy Rafa³ ujrza³ pierwszy z nich,
nagle mu przysz³o na myœl, ¿e ten kwiat to ksiê¿niczka. Nadobny kwiat sobie samemu piêknoœci¹ przyœwieca³ w tym zaciszu. Wynurza³ siê z mokrych traw i zatapia³ w duszy cz³owieka cudnej si³y niezwalczony urok. Rafa³ z³ama³ kruch¹ ³odygê, przycisn¹³ do warg subtelny
kielich i zdusi³ go, zdruzgota³, spali³ poca³unkami.
Jednego dnia zasta³ przy Ÿróde³ku siostrê. Zofka przez czas jego nieobecnoœci dojrza³a, wyros³a i sta³a siê piêkn¹ dziewczyn¹. Rzadko siê widywali na osobnoœci. Schodzi³a teraz z góry ma³¹ œcie¿k¹ wy¿³obion¹ w glinie. Nie spostrzeg³a go i nuc¹c z cicha posz³a na prawo od
Ÿród³a. Rafa³ widzia³ jej g³owê z p³owymi w³osami przesuwaj¹c¹ siê miêdzy tarnin¹, któr¹
oblewa³ kwiat œniegowy. Dziwnym mu siê to wyda³o, ¿e siostra mog³a wejœæ z tak¹ swobod¹
w ten bugaj dziewiczy, którego on sam nigdy jeszcze nie przekroczy³. Uda³ siê tam i ze zdumieniem zobaczy³ g³êboko w ziemi wyryt¹ miêdzy cierniami œcie¿kê, która chy³kiem sz³a
w górê do skrytej w g¹szczach altanki. Darniowa ³awka zajmowa³a po³owê tego schronienia.
Nad ni¹ zwartym, nieprzeniknionym g¹szczem sta³y czarne ciernie, okryte kwiatem. Dziki
chmiel przerzuca³ tu i owdzie swe mocne nici, i jedna tylko bia³a brzózka o pêkaj¹cej bia³ej’
korze wzdycha³a nad tym miejscem, gdy cichy wiatr czesa³ jej d³ugie srebrnozielone w³osy.
Zofka zarumieni³a siê, sczerwienia³a ujrzawszy brata. Ona, praktyczna gospodyni, od œwitu
do nocy zajêta krowami, cielêtami, kurami, gêœmi, œpi¿arni¹ i kredensem, siedzia³a tu, schwytana na gor¹cym uczynku „egzaltacji”, tak zgubnej i tak ogólnie potêpionej... Sama wykopa³a
tê œcie¿kê, sama znios³a kamienie i okry³a je ziemi¹ a darni¹. Po co? Na co? ¯eby przychodziæ tu na wiosnê i siedzieæ „sobie”. Jak¿e teraz ¿a³owa³a tego, co siê sta³o, gdy brat patrza³
na ni¹ drwi¹cymi, mêskimi oczyma! Nic nie uros³a powiedzieæ na swe usprawiedliwienie nic
a nic. Ani jednego praktycznego wzglêdu! Nie by³o to ani dla dobra krów, ani dla wygody
ciel¹t, ani dla gêsi, ani dla czeladzi. Dla nikogo... Spuœci³a oczy i ponury wyraz bezsilnej
hañby odmalowa³ siê na jej twarzy. Siedzia³a tak doœæ d³ugo, skubi¹c palcami trawê. W koñcu rzek³a:
- Rafa³, nie mów tatuñciowi dobrodziejowi, ¿eœ miê tu zasta³...
- Nie mówiæ?
- Nie mów!
- A to mi ty powiedz, po co tu siedzisz!
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- Nie mów! Zobaczysz, ¿e nie bêdziesz ¿a³owa³. Nieraz ci siê odwdziêczê.
- Powiedz, po co tu siedzisz?...
- No, tak siedzê i koniec. Jak siê zmêczê w kuchni, przy praniu, to tego... To przyjdê tu i odpoczywam sobie.
- A to nie mo¿esz odpoczywaæ w ogrodzie? Nie tutaj, miêdzy tarkami?
- No, a có¿ ci to przeszkadza albo komu? Tu miê nikt nie widzi, a tam zaraz która z dziewek
zobaczy i wo³a a to do obory, a to do piekarni...
Rafa³ umilk³. Sta³ jakiœ czas u wejœcia, rozgl¹daj¹c siê. Po chwili usiad³ obok siostry na ³awce.
Srokosze ku³y doko³a swe metaliczne piosenki, z trwog¹ odpêdzaj¹c natrêtnych ludzi od
gniazd skrytych w g¹szczu pod kwiatami. Trznadle zanosi³y siê od gminnych melodii. Dwa
pospolite bia³e motyle unosi³y siê w przestrzeni jak gdyby skrzydlate p³atki kwiatu. Po pewnym czasie Zofka podnios³a siê i nie powiedziawszy s³owa wybieg³a. Rafa³ zosta³ jeszcze
d³ugo, leniwie wyci¹gniêty. Kilka godzin przesz³o, a on nie wiedzia³ o tym wcale. Zdawa³o
mu siê jak przez sen, ¿e jest w Wygnance. Zapomnia³ siê i zb³¹ka³ w puszczy dawnych marzeñ. By³by przysi¹g³, ¿e dolatuj¹cy do ucha ³oskot-to echo Urysiowego kilofa, ¿e s³ychaæ
wo³anie Michcika...
Kiedy spostrzeg³ siê i schwyta³ na uczynku tak niecnego pró¿niactwa, co prêdzej wyszed³ i ruszy³ w pole, postanawiaj¹c do tej dziury nigdy ju¿ nie wracaæ. Ale po up³ywie dni kilku niechc¹cy znowu tam trafi³. Dobrze siê jakoœ w tym miejscu myœla³o. Wspar³ tedy g³owê na rêku
i myœla³. Zbudzi³ go szelest... To Zofka skrada³a siê na palcach, badawczo wychylaj¹c g³owê
zza tarniny. Gdy go spostrzeg³a, chcia³a uciekaæ, ale ju¿ j¹ zobaczy³ i œmiechem rubasznym
przytrzyma³. Wesz³a tedy i usiad³a. Nie by³a ju¿ tak strwo¿ona jak wówczas, gdy j¹ wytropi³.
Owszem, na twarzy jej malowa³a siê ¿ywa jakaœ i zawziêta ciekawoœæ. Wszczê³a z bratem
rozmowê, nieznacznie naprowadzi³a j¹ na Kraków i Grudno. Zbywa³ j¹ szczegó³ami, które
ju¿ kilkadziesi¹t razy publicznie ca³ej familii by³ obwieœci³. Zofce to nie wystarcza³o. Umia³a
ju¿ to wszystko na pamiêæ.
- Ty mi wyt³umacz - mówi³a patrz¹c w ziemiê ze zmarszczonymi brwiami - jaki jest ten ksi¹¿ê.
- Jak to jaki? Mówi³em ju¿: wysoki, szczup³y...
- To ja wiem doskonale, jakbym go sto razy widzia³a, ale ¿ebyœ wiêcej o nim opowiedzia³!
- Ja¿em siê tysi¹c razy rozwodzi³.
- To mi wyt³umacz, jak to on tak nagle wyjecha³... I ¿eby te¿ nikt nie wiedzia³, gdzie on jest!
- No, nikt.
- Ale to jest tak dziwnie ³adne...
- £adne nawet?
- Znik³ i nie ma go. U nas - rzek³a ze wzgard¹ - je¿eli kto wyje¿d¿a, to do Klimontowa albo
do Sandomierza. Wszystkie cha³upy wiedz¹ wtedy, ¿e wyjecha³ do Klimontowa czy do Sandomierza, wróci nad wieczorem albo jutro przed obiadem. Wszystkie ¯ydy w mieœcie pamiêtaj¹ o tym przez dwa dni. Raz tatuñcio jeŸdzi³ a¿ do Opatowa, toœmy siê do tego zdarzenia
tydzieñ przygotowywali, konie paœli, kurczêta sma¿yli. A taki ksi¹¿ê pojecha³ w œwiat i znik³. Mo¿e przyjedzie, a mo¿e nie. Jego jaœnie oœwiecona wola! Jaka¿ to musi byæ satysfakcja tak z oczu ludzkich znikn¹æ!
- Có¿ ci znowu strzeli³o do g³owy?
- Nic nadzwyczajnego. Mnie siê wydaje, ¿e i ty sam chcia³byœ tak skoczyæ we œwiaty.
- Nie, wcale nie!
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- Ej¿e...
- G³upia jesteœ sroka i tyle. Ty myœlisz, ¿e œwiat to akuratnie tyli, co Klimontów z Koprzywnic¹. Wleziesz za góreczkê, schowasz siê i - nie ma! Zobaczy³abyœ ty, co siê to tam dzieje.
- Nie zobaczê, nie masz miê co straszyæ. - A ¿ebyœ wiedzia³a, ¿e nie zobaczysz!
- Ech, co ty wiesz... Mnie siê wydaje, ¿e on musi byæ jakiœ... puszysty, jasny, cichy... Jakie to
cudne s³owo: jaœnie oœwiecony pan, jaœnie oœwiecony ksi¹¿ê pan...
Rafa³ nie odpowiada³. Ale w chwili, gdy siostra mówi³a na po³y do niego, a w³aœciwie do siebie te s³owa, uczu³ w sobie têsknotê, sp³ywaj¹c¹ niby kropla zjadliwa, która rozgryza i kruszy wszystko, co na swej drodze spotka.
- Powiedz mi - gwarzy³a Zofka - to on nieboszczykowi bratu Piotrowi, Panie œwieæ nad jego
dusz¹, takim by³ Socjuszem, a czy to nie powinien przyjechaæ tutaj i z tatuñciem siê politycznie rozmówiæ?
- O czym?
- A bo ja wiem o czym, ale powinien.
- Wiesz co, ty zbyt d³ugo przestajesz z krowami...
- O, rozumie siê - rzek³a powa¿nie, opieraj¹c przechylon¹ g³owê na rêce i patrz¹c w ziemiê.
- Jak¿e taki pan -t³umaczy³ jej Rafa³ dla za³agodzenia tego, co powiedzia³ - móg³by przyje¿d¿aæ do pomiernej szlachty jak my? My sobie panowie na kilkunastu w³ókach, a to magnat. I z jakiej racji?...
- A z tej racji, ¿e chcia³abym go zobaczyæ. Przypatrzy³abym siê, czy te¿ taki sam...
- Jeszcze dawniej - ci¹gn¹³ - za polskich czasów, to podobno zaje¿d¿a³y poszóstne karoce
i najwspanialsze bastardy przed nasz dwór, bo chodzi³o o kreski na wyborach albo tam o co.
Ale teraz! ¯ebyœ ty wiedzia³a, jacy oni s¹...
- Nigdy nie bêdê wiedzia³a - rzek³a z gnuœnym a jadowitym œmiechem - wiêc có¿ mi z tego,
¿e ty wiesz!
- Ca³y taki dwór, rodzina, siostry..
. - To on ma siostry?
- Ma... - szepn¹³.
W owej chwili Zofka spojrza³a na niego i podnios³a g³owê. - Czemu¿eœ mi nigdy o tym nie
mówi³?
- A czy to jest dla ciebie wa¿na wiadomoœæ?
- Czy to jest dla mnie wa¿na wiadomoœæ’?... cha-cha!... Tak, to jest dla mnie... du¿ej wagi.
Rafa³ zamilk³ i od¹³ usta. By³o mu nieswojo i g³upio siedzieæ z siostr¹ w tej tarninie. Wsta³
tedy i wyszed³. Leniwie wlók³ siê œcie¿k¹ obok Ÿród³a i stan¹³ tam w zamyœleniu. Nie odwróci³ siê, choæ s³ysza³, ¿e Zofka idzie za nim podœpiewuj¹c. S¹dzi³, ¿e go wyminie, pójdzie sobie i da mu sposobnoœæ powrotu do altanki. Ona tymczasem poczê³a wdzieraæ siê po stromym zboczu nad Ÿród³em, depc¹c silnymi i zwinnymi nogami aksamity mchów i wielkie liœcie. Z radoœci¹ i szczególnym entuzjazmem wo³a³a do siebie pó³g³osem:
- Ksi¹¿ê, mój ksi¹¿ê!
- Co ty pleciesz? - sykn¹³ na ni¹ zniecierpliwiony - czego ci¹gle gadasz o tym ksiêciu?...
Zofka zerwa³a wysoko rosn¹cy przeœliczny kwiat „jaskó³ki”. Z daleka, z g³êbok¹ powag¹
i przymru¿onymi oczyma, w których gorza³ ogieñ szczery, rzek³a pokazuj¹c mu kwiat:
- To jest ksi¹¿ê...
Rafa³ zmiesza³ siê i ca³kiem sp³on¹³.
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- Spojrzyj - mówi³a Zofka - czy nie jest najpiêkniejszy ze wszystkich kwiatów? Cudniejszy
ni¿ konwalia, okazalszy ni¿ storczyk. Dlatego nazwa³am go tak: ksi¹¿ê. Jaœnie oœwiecony
kwiat. Mój umi³owany, mój kwiat... Có¿ z tego, ¿e nie pachnie? Có¿ z tego, ¿e nie ma ¿adnego zapachu?...
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Mantua
Okno szczelnie zatarasowane wewnêtrzn¹, sk³adan¹ okiennic¹... Lipcowy promieñ s³oñca
w³ama³ siê ju¿ do wnêtrza i, pe³zaj¹c po wydeptanych ceg³ach posadzki, kruszy³ g³êbok¹
ciemnoœæ. Najmniejszego turkotu, ¿adnego szelestu... Jaka rozkosz! Cisza tak zupe³na, ¿e
smêtne nucenie mantuañskich komarów b³¹ka siê po izbie i ca³kowite, od pocz¹tku do koñca, brzmi w uchu. Ksi¹¿ê Gintu³t, przebudziwszy siê ze snu, odczuwa³ trwanie tej ciszy jak
doskona³e szczêœcie. Nie wal¹ gromy, nie dzwoni¹ têskliwie szyby, nie sypi¹ siê pacyny ze
œcian i sufitu. Pogr¹¿onemu w ³askawe drzemanie widzia³o siê, ¿e to jest pierwsza chwila po
przybyciu do tego miasta, ¿e to jeszcze kwiecieñ. Wystawia³ sobie, ¿e wolno idzie z Porta
del Beluardo przez groblê prowadz¹c¹ do szañców przedmostowych San-Giorgio, a¿eby ujrzeæ cmentarz, miejsce czynu Su³kowskiego. Po to jedynie przyby³. Ujrzy to miejsce, rzuci
jakoby lauru liœæ na czo³o upojone marzeniami, którego ju¿ nie ma, i odjedzie st¹d co prêdzej. Wody wiosenne nape³ni³y po brzegi Lago di Mezzo i Lago di Sotto. Modre fale ¿ywo
chwiej¹ siê, goni¹ i chlaszcz¹ pianami po rudych murach. Ze dr¿eniem pêdz¹ do portu Catena i do portu Ankony. Ciekawie zajrz¹ w ich wnêtrza obmurowane i uciekaj¹ na ³eb na szyjê,
przera¿one dzikoœci¹ starych bastionów. Za grobl¹ droga idzie pod bramami fortu, póŸniej na
prawo ku niewielkiemu wzgórzu. Wiosenny wiatr lekko poddyma py³ drogi... O cudne trawy,
któreœcie wówczas kry³y foremne stoki i naro¿ne bulwy szañców, nasypy, skarpy i przeciwskarpy obmurowanych rowów! Drzewa platanów z ³agodnymi liœæmi, Wirgiliuszowe ulubieñce „mi³uj¹ce s³odkie wody... Myœli strudzone od malarii pl¹cz¹ siê i gubi¹: To, co oczy widz¹
w marzeniu, leci stronami. Jakie¿ to miejsce tam daleko widaæ?
Szwajcaria¿ to, gdzieœ u p³ytkich zalewisk Zurychu jeziora, gdy idzie nawa³nic¹ górska wiosna? Trzciny szelestne, suche, jasno¿ó³te nad ruchliwym fioletem toni... Mo¿e to u nas? Mo¿e
to Wo³yñ? Widome przedmioty dalekie i bliskie, drzewa i trawy, zamglone rysy domów i siniej¹ce góry s¹ jak gdyby dŸwiêki najsubtelniejsze nie na zewn¹trz nas, lecz w g³êbi duszy.
Nie pochwyci ich pamiêæ ni myœl. Tul¹ siê do sennych wspomnieñ. Nazwa bolesna b³¹ka siê
i ³ka w pamiêci, kr¹¿y doko³a mózgu, szeleœci w uszach, w oczach, w uœciech mœciwie œciœniêtych. Kurczem d³oñ zwiera!... Mantua! Mantua!
Szpaler œwierkowy ci¹gnie siê gór¹ ku cmentarzowi za murem starej twierdzy przedbramnej.
Nieoczekiwane napastowanie ¿alu na widok tych œwierków, które korzeniami wyssa³y krew
tysi¹ca rycerzy. Cicha, przyziemna brama cmentarna. To tam.
Ksi¹¿ê otwar³ oczy i ze wstrêtem myœla³ o czekaj¹cej go pracy. By³ znu¿ony do cna, pe³en
g³êbokoœci smutku. Ci¹g³y widok oczu gasn¹cych na wieki... Z innymi zgo³a celami wróci³
z Egiptu, Ziemi Œwiêtej i Grecji. Œpieszy³ do kraju. Do ¿ycia, do ¿ycia! Rozpoczynaæ pracê
d³ug¹ i tward¹, zmagaæ siê ze sprawami wiecznymi! Kaprys oto losu uwik³a³ go w sprawy
najbardziej przemijaj¹ce.
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Nie móg³ w Ankonie doczekaæ siê na statek, który z racji wybuch³ej wojny utkn¹³ w jakimœ
porcie. ¯eby czasu nadaremnie nie traciæ, ksi¹¿ê pomkn¹³ na pó³noc dyli¿ansem, pewien, ¿e
legalny paszport u³atwi mu przekroczenie nawet ³añcuchów armii walcz¹cych.
By³o to w kwietniu roku 1799, czasu kampanii neapolitañskiej, po bitwie pod Weron¹, czyli
Magnano. Baron Kray z³ama³ ju¿ by³ lewe skrzyd³o armii Scherera i napastowa³ go ca³¹ si³¹.
Wojska republikañskie ustêpowa³y na po³udnie. Batalion polski (pierwszy) pod szefem Dembowskim zas³ania³ cofanie siê prawego skrzyd³a ku Vigaccio, a genera³-adiutant Kosiñski
os³ania³ lewe skrzyd³o na drodze ku Nogara. Prawe skrzyd³o uda³o siê do Mantui. Ca³a armia
francuska mog³a byæ w owej chwili odciêta przez Brescia od Lombardu. Nie pozosta³o nic
innego, tylko umieœciæ za³ogê w Mantui, a g³ówny korpus cofn¹æ za Oglio. Tak te¿ uczyni³
genera³ Scherer. Od³¹czy³ czêœæ wojska na garnizon do Mantui, a sam poœpiesznie ruszy³
w kraj lombardzki. Ksi¹¿ê Gintu³t mia³ w³aœnie wyje¿d¿aæ z ojczyzny Wirgiliusza, gdzie siê
na nocleg w drodze swej zatrzyma³, kiedy zdyszane wojska przysz³y j¹ zaj¹æ. Ujrza³ niespodziewanie w ostatnich szeregach swojaków. By³ to batalion artylerii polskiej pod szefem Wincentym Axamitowskim, z³¹czony z drugim legionem pod komend¹ genera³a Wielhorskicgo.
W bitwach, które owo wejœcie do fortecy poprzedzi³y, legion polski tysi¹cem bez ma³a trupów us³a³ w³oskie pola. Dogorywa³ w drodze do Mediolanu genera³ Rymkiewicz, zgin¹³ major Lipnicki, kapitan Daszkiewicz, podporucznik Paciorkowski. W furgonach wieziono rannych: kapitana Bogus³awskiego, Zab³ockiego, Zeferyna, Zieleniewskiego, Godebskiego, Kirkora, Berensdorfa, Markiewicza, porucznika Tomaszewskiego - i innych. Wiedzieli to ¿yj¹cy,
¿e nie na zabawê id¹ do Mantui. Za³oga spêdzona z rozmaitych stron, sk³adaj¹ca siê z rodowitych Francuzów, Piemontczyków, z gardo de corps króla Sardynii, ze Szwajcarów, dezerterów Niemców, z „cisalpinów” i jednolitego korpusu polskiego, wynosi³a zaledwie oko³o
dziesiêciu tysiêcy ludzi. Z tej liczby po³owa najwy¿ej mog³a staæ pod broni¹. Fortyfikacje starej twierdzy by³y nieu¿yteczne i uszkodzone. Niezdobyta zapewne w czasach katapult i baszt
na ko³ach, mo¿e nawet w epoce marsza³ka Vaubana, Mantua by³a os³oniona jedynie wysuniêtymi fortami Miglioretto, del Té i szañcami przedmostowymi Pradelli ze strony zachodniej
i po³udniowej. Z pó³nocy i wschodu miasto siedzia³o, jak przed wiekami, za jeziorem di Mezzo i zwyk³ym, niskim murem bez nasypu. Dowódca ca³ej za³ogi, genera³ Foissac-Latour mia³
na przeprowadzenie wszelkiego rodzaju ulepszeñ sto tysiêcy liwrów. Tymczasem baron Kray
ci¹gn¹³ z si³¹ 39 batalionów piechoty, 4 batalionów grenadierskich, 9 kompanii dragonów i 6
kompanii lekkich. W szeregach republikañskich szeptano, ¿e 600 dzia³ ma ze sob¹, ¿e id¹
z nim wszyscy znaczniejsi genera³owie: Klenau, Elsnitz, St. Julien, a na czele artylerii posi³kowej Rebinder z 270 kanonierami.
Ksi¹¿ê Gintu³t, przypatrzywszy siê z uwag¹ stanowi rzeczy, przyszed³ do przeœwiadczenia,
¿e na nic mu siê nie przyda pilnie wizowany paszport, ¿e wbrew chêci trzeba wdziewaæ zielony mundur artylerzysty i stawaæ w szeregu. Tak te¿ uczyni³. Zacz¹³ dos³ugiwaæ siê od kanoniera, a¿eby miêdzy zgonionych oficerów, id¹cych z pola bitew, nie wnosiæ waœni o stopnie i nie korzystaæ z prerogatyw nazwiska. Wkrótce jednak spostrze¿ono jego wiadomoœci
wojskowe. Powo³any zosta³ do boku genera³a Bortom, naczelnika artylerii, póŸniej wyznaczony do biura Jakubowskiego, starego nauczyciela z Werony, który pod genera³em Meyerem
wspólnie z kapitanem Millerem, porucznikiem Hornowskim i Maurycym Hauke fortyfikowa³
przedmieœcie San-Giorgio. Piêciuset ¿o³nierzy polskich pracowa³o tam co noc pod ogniem.
S¹dzono powszechnie, ¿e atak mo¿e nast¹piæ tylko od strony tego przedmieœcia, tote¿ kiedy
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nieprzyjaciel gromadzi³ swoje si³y od po³udnia i zachodu, z tamtej strony Mincio, uwa¿ano
to za podstêp i tym usilniej sypano szañce, wycinano drzewa i zbrojono siê wed³ug planów
groŸnego „Amilkara” Kosiñskiego. Od chwili wielkiej powodzi majowej, kiedy rzeka Mincio zatopi³a wejœciowe i wyjœciowe œluzy jeziora Payolo, podnios³a wody we wszystkich jeziorach otaczaj¹cych Mantuê, wiêc w Lago di Sopra, di Mezzo i di Sotto, tak dalece, ¿e grobla San-Giorgio znik³a zupe³nie w g³êbokoœci kilku stóp pod powierzchni¹, sklepione przejœcia Molini, wiod¹ce do cytadeli, pogr¹¿y³y siê w wodzie do po³owy, a powy¿ej kó³ m³yñskich - ksi¹¿ê przeniós³ siê w interesach s³u¿by do œrodka miasta.
Miglioretto i wyspa Té z szañcami bramy Pusterli sta³y siê samoistnymi l¹dami. By³y to chwile najbardziej niebezpieczne. Nieprzyjaciel zgromadziwszy mnóstwo ³odzi i promów usi³owa³ podsun¹æ siê ku zatopionym murom. Wynik³a potrzeba czuwania nieustannego. Ksi¹¿ê
mia³ polecenie obserwowania wysokoœci wód w pewnych rewirach. W ma³ym czó³enku kr¹¿y³ nieustannie we wszelkich kierunkach. Noc¹, w zupe³nej ciemnoœci, w deszcze, dociera³
czêstokroæ a¿ do Angeli na wybrze¿u Lago di Sopra, gdzie Austriacy zaczêli nocami w najwiêkszej ciszy sypaæ ostatni, najbardziej w lewo wysuniêty barkan swych robót podkopowych. Przed brzaskiem wraca³ ju¿ to przez jezioro Payolo, ju¿ przez Corso delie Barche, pod
samymi bramami miasta do œluz wyjœciowych.
Kiedy jeszcze sta³y nad topielami ranne tumany i t³uk³y siê dymy po ca³onocnym bombardowaniu, sun¹³ nieraz w szuwarach i trzcinach a¿ pod Belfiore, sk¹d raz w raz wywala³y siê
niespodziane dymy kanonady dla zamaskowania prac gdzie indziej prowadzonych. Gdy
wkrótce zacz¹³ siê szerzyæ w wojsku z racji zatopienia m³ynów nie g³ód jeszcze, lecz doskona³y pó³g³odek, gdy ¿o³nierz z dobrawoli odda³ ze swego ¿o³du dwie czêœci na fortyfikacje,
ksi¹¿ê zaj¹³ siê w chwilach wolnych na w³asn¹ rêkê urz¹dzaniem ¿arn i wydawaniem porcyjek chleba ¿o³nierzom, zrazu swojej kompanii, potem szerszemu ko³u wiary, a wreszcie ka¿demu, kto przyszed³. Widziano go pracuj¹cego dzieñ i noc za dwu, za trzech, a potem za dziesiêciu i dwudziestu na wszystkich niemal miejscach. Nikt nie wiedzia³ i nie pyta³ przy wzrastaj¹cym rozprzê¿eniu, kto to jest w³aœciwie, u kogo mianowicie adiutantuje, gdzie s³u¿y. By³
i w biurach Bortom, i przy Axamitowskim, w sk³adach zbo¿a i przy obronie. Przyzwyczajono siê do jego zabiegliwych, poœpiesznych czynnoœci, do jego figury, przymkniêtych oczu,
skrzywionych ironicznie ust i pañskiego tonu. Ale mozo³y w³aœciwe zaczê³y siê wówczas
dopiero, gdy w po³owie czerwca wody zaczê³y spadaæ, gdy wylaz³y dalekie brzegi b³otne pod
Putole i Vergiliana, gdy ukaza³a siê grobla Cerese przez jezioro Payolo i druga naprzeciwko
bramy Pradelli. Co tchu zamkniêto œluzy od jeziora di Sopra, a otwarto wyjœciowe do Mincio
dla utworzenia z jeziora Payolo trzêsawisk nie do przebycia. Przysz³y straszliwe upa³y. Stêch³e b³ota zadymi³y siê. Komar jadowity zadŸwiêcza³ nad uszami ludzi zamkniêtych w murach, fosach, szañcach i wie¿ach. Wyziew b³otny ogarn¹³ ich mi³osnym ramieniem. Wnet t³um
¿o³nierzy zwali³ siê na poœció³ki lazaretów z febry i szkorbutu. Z dniem ka¿dym przyhywato
nêdzy. Ci nawet, którzy stali jeszcze pod broni¹, trzêœli siê z zimna. Twarze pociemnia³y
i zmora wionê³a wskroœ miasta...
Ksi¹¿ê wzi¹³ siê teraz do roboty z ca³ego ramienia, co siê nazywa, z polska po warcholsku.
By³ wszêdzie, gdzieœ go nie posia³. Nale¿a³ do rzêdu tych oficerków polskich, którzy z w³asnej woli a fantazji pe³nili na wa³ach i w szañcach pozas³u¿bowe nocne stra¿e. Jak¿e polubi³
owe wigilie! Owe dla odegnania snu i smutku ciche pogwary o ziemi dalekiej i sprawie... Owe
powieœci groŸne a proste o miejscach krokiem przemierzonych, o l¹dach i morzach, o rze151

czach straszliwych i pracach niezmiernych zniszczonych, o czynach wielkich, które siê ponad wszystko wydŸwignê³y, o sile fizycznej i cnocie cichej... Stali siê wówczas miêdzy sob¹
wszyscy bardziej ni¿ rodzeni bracia solidarni, otwarci, zroœniêci. Usta³y pospolite spory i zawiœci. Niczyje s³owo i czucie nie by³o dla drugiego g³upie, niczyja, najbardziej prosta, dusza
wzgardzona...
Ksi¹¿ê Gintu³t nosi³ starym wiarusom, których „wujaszek”- szkorbut zagryza³, butelczyny
wina pod p³aszczem artyleryjskim z piwnic, które, jak twierdzi³ sprzedawca, samego Wirgiliusza pamiêta³y. Gdy wyœliznê³y siê ostatnie rêk¹ w kieszeni namacalne dytki i gdy zosta³
jeno stary mundur na grzbiecie, zielony p³aszcz i huty niezupe³nie foremne, wynalaz³ w dzielnicy ¿ydowskiej pewnego znawcê, który nawet o Grudnie coœ niecoœ wiedzia³. Dzieñ w dzieñ
szed³ teraz do pugilaresu tego finansisty rewersik na wioski w Prusiech Po³udniowych i w
Zachodniej Galicji w zamian za miêso, m¹kê, wino, leki. Ksi¹¿ê sypia³ teraz tylko czasami.
Gdzieœ w drodze, na przymurku, w kucki, wpoœród worków m¹ki na promie, do dnia miêdzy
jaszczykami dwu obusiów Czechowskiego, wiecznie miotaj¹cych nawisowy ogieñ z bramy
Pradelli, gdzieœ pod platanem w drodze do Redela, który ze swymi ry³ wci¹¿ rowy i bi³ palisady za klasztorem San Francesco sui Te na prost bramy Pusterli.
Gdy od 4 lipca Austriacy poczêli rozci¹gaæ swój front aproszów od Certosy przez Pallagina,
Dosso del Corso i Chiesa Nuova, przez Simeone i Valle a¿ do Sparavera i, zatrudniaj¹c co noc
po kilka tysiêcy ch³opów z okolicy oraz swoich w³asnych ¿o³nierzy, wznosili wci¹¿ nowe linie
dwuramników z³¹czonych kurtynami, a w tyle sypali czworoboki zamkniêtych redut, gdzie kolejno umieszczali swe baterie od pierwszej do ósmej, prace i czuwania dosiêg³y szczytu. Ksi¹¿ê
Gintu³t sam pocz¹³ zapadaæ na zdrowiu. Niespodziewane, w najwiêkszy upa³ lodowate dreszcze, bóle g³owy, rozum i przytomnoœæ wyszarpuj¹ce z czo³a, a nade wszystko niechêæ œmiertelna do jad³a i napoju, do œwiata, s³oñca i powietrza. Rêka skostnia³a podnosi do oczu szk³a perspektywy, a oczy widz¹ nie to, na co patrz¹. Dalekie smugi wyrzuconej ziemi, równie ogniowe
szañców darni¹ ju¿ odziane, dalekie gêstwiny platanów i morw, trzciny, wierzby i eukaliptusy
na pobrze¿ach, a z nag³a... có¿ to’? Jak ¿ywa roœnie przed upad³ymi oczyma wydma piaszczysta gdzieœ w kraju, jasna, ¿ó³ta, sypka, usychaj¹cym ja³owcem tam i sam poros³a...
Œwiat zewnêtrzny oddarty jest od cz³owieka, zwisa z duszy jak ³achman ciê¿ki i bolesny, nie
do odtr¹cenia, a nad si³y, nic z ni¹ nie maj¹cy wspólnego... Ludzie snuj¹ siê i wierc¹ naokó³,
jak gdyby pogr¹¿eni w falach szczególnego eteru, w cienkich mg³ach-smêtnicach. Czyny ich
g³upie, ordynarne, wrzaskliwe, kamieniami wal¹ siê na g³owê, na ciemiê jej, na piersi i na
ramiona. Tymczasem ju¿ ludzie przyzwyczaili siê do pos³ugi. ¯¹dali jej natarczywie, jak od
robotnika p³atnego na dniówkê. Szed³ tedy wci¹¿ tymi samymi szlakami, ale ju¿ jak wóz bez
koni, pchniêty z góry w wy¿³obione koleje. Coraz mniej maj¹c w oczach œwiat³a, coraz s³abiej rozró¿niaj¹c kontury spraw, a nawet twarze, czyni³ przecie swoje. Policzki przybra³y barwê popio³u, koœci ich wylaz³y. Oczy wwali³y siê w swe do³y. Usta zamilk³y. Wreszcie czyny
rêki by³y to ju¿ raczej znaki woli ¿ywego ducha ni¿ akty cia³a.
Oto teraz siedz¹c po przebudzeniu na swym le¿aku, zawiniêty w p³aszcz i wtulony w siebie,
myœla³, ¿e musi wstaæ i iœæ na s³u¿bê. Niemoc przyt³uk³a go jak wie¿a. Rêce i nogi le¿a³y ciê¿sze od kloców dêbowych.
Po có¿eœ tu, g³upcze, zosta³? -zadrwi³ z niego nag³y, postronny œmiech szatañski.
Usunê³a siê wraz przed wewnêtrznym okiem duszy œciana domowa na obraz kotary, a za ni¹
widaæ by³o nicoœæ, nêdzê i œmieszn¹ trywialnoœæ poœwiêcenia. Patrza³ przez chwilê na ca³e
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rzeczy, na pocz¹tek i koniec ich, na wierzch i œrodek. Wszystko, co tu przedsiêbra³, wsi¹knie
w ziemiê tak samo, jak wsi¹ka deszcz, tak samo, ,jak wsi¹ka w ziemiê krew zastrzelonego
cz³owieka.- i zginie. Œladu nie bêdzie. Któ¿ jest, kto by odró¿ni³ drzewo czerpi¹ce soki ze
d¿d¿u od drzewa wyhodowanego ze krwi? Czyje¿ oczy wylej¹ ³zê? Czyje piersi westchn¹?
W mrok siê rozprasza³ ostatni brzask wytrzyma³oœci.
- Ju¿ nie pójdê nigdzie! -cisn¹³ s³owo g³oœne jak kl¹twê na nieszczêœliwych, którzy szelestu
jego kroków wygl¹daj¹. Run¹³ na wznak i zamkn¹³ oczy.
- Zdychajcie! Wszystko mi jedno. Teraz i ja nareszcie bêdê pró¿nowa³.
Owin¹³ siê starym, zielonym wojskowym p³aszczem i niweczy³ swe dreszcze szeregiem skuleñ i wyprê¿eñ cia³a. Sen go opêta³ twardy...
Wtem run¹³ gromem strza³ armatni. Okna zadr¿a³y w swych zawiasach wszystkimi futrynami. Szyby ¿a³oœnie dŸwiêk³y. Ledwie pochwytny szmer w œcianach przenikn¹³ je jakoby
dreszcz tyfusowy. W luftach kominów za³opota³y str¹cone skrzyd³a sadzy.
- Jesteœ... - wyszepta³.
Zarazem rozrzuci³ po³y p³aszcza i wsta³. Ulegaj¹c nakazowi starego na³ogu siad³ po umyciu
przy tualetce podró¿nej, ostatnim wykwintniejszym sprzêciku, ogoli³ siê starannie i uczesa³.
Potem oczyœci³ porz¹dnie mundur, ju¿ podczas ryku kilkudziesiêciu armat. Skoro wyszed³ na
ulicê, hucza³a nies³ychana kanonada. Tak zna³ siê na tonie armat, zale¿nym od oddalenia, ¿e
wnet odró¿ni³ bateriê Redela i jednorogi Axamitowskiego od naszczekiwania dzia³ Moneta
z cytadeli i Jakubowskiego z San-Giorgio. Oto dzwoni¹ pociski z bastionu St. Alexis, z bastionu Lutherien, z retranchements Charles... Szed³ ulic¹ Garety, mechanicznie, prawie bez
udzia³u myœli licz¹c pociski. Kry³ siê przed s³oñcem. Pod murami sta³ ju¿ cieñ w³oski, martwy, jak opoñcza nieruchomo zwis³y z wysokoœci nagich œcian. Ulice by³y puste jak wymiót³.
Tam i sam wyjrza³a z bramy kêdzierzawa g³owa ulicznika albo wœliznê³a siê w ciemn¹ i wilgotn¹ sieñ strwo¿ona kobieta. Przyzwyczajony do codziennego huku armat od czterech miesiêcy, ksi¹¿ê szed³ ospale, ze zwieszon¹ g³ow¹. Nagle osobliwy, nieznany ³oskot uderzy³ go
w dekê piersiow¹ jak cios piêœci. Oto z naro¿nego domu na przeciêciu dwu ulic, z domu cichego, œpi¹cego w cieniu swych drewnianych ¿aluzji, run¹³ olbrzymi naro¿nik. Kupa cegie³
z futrynami okien zwali³a siê na œrodek ulicy o kilkadziesi¹t kroków przed id¹cym. Zrazu nie
móg³ zrozumieæ, co to siê sta³o. Ale jakaœ blada twarz w wyrwanym oknie... Wraz paln¹³ w tê
sam¹ œcianê pocisk, buchn¹³ p³omieniem. Wyrwa³ drug¹ dziurê, rozlecia³ siê na tysi¹c skorup
wartkich, ledwie dostrzegalnych, wierc¹cych siê w kilkudziesiêciu miejscach na przestrzeni
jakich stu s¹¿ni. Szczêœcie chcia³o, ¿e ksi¹¿ê sta³ o piêædziesi¹t co najmniej kroków od miejsca wybuchu; wskutek czego czerepy bomby przelecia³y ju¿ nad jego g³ow¹. Jeden z u³amków krêci³ siê d³ugo na kamieniach ulicy. Gdy spocz¹³, ksi¹¿ê, czaj¹c siê mimo woli, podszed³ ku niemu i wejrza³ nañ z tak¹ ostro¿noœci¹, jakby oko zapuszcza³ w przepaœæ. Zobaczy³
pod³ugowaty z³om ¿elaza, urywki na nim kutych obrêczy, resztki tlej¹cego drelichu i smolnych sznurów...
- Karkas... - wyszepta³ ze dr¿eniem.
Ale nim spojrza³, nim to pomyœla³ i wymówi³, ju¿ kilka nowych piorunów pad³o na ulicê.
Pra³y j¹ straszliwe kilkopudowego wagomiaru brandkugle, wyrzyguj¹ce ogieñ przez trzy swoje „oczy”, rycza³y lane walce knyplów, s³u¿¹ce do targania wi¹zañ wszelkiego rodzaju spl¹tanych przez pracê ludzk¹, pêka³y w powietrzu, oko³o drzwi i okien z hukiem g³oœniejszym
od armatniego wystrza³u „œwiec¹ce kule”, wyrzuca³y z bruku i ziemi leje s¹¿niowej œrednicy
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wielopudowe, jednookie, uszate bomby, i skaka³y naoko³o, jak gumowe pi³ki, œlepe granaty.
Ksi¹¿ê dysza³ prêdko. Nogi siê pod nim trzês³y, serce przesta³o biæ i trzepa³o siê jak dzwon
na trwogê. Widzia³ by³ dotychczas walki fortów z fortami na kule, bitwy pu³ków na bagnety,
ataki konnicy na konnicê. Teraz co innego...
- Bombarduj¹ miasto... - wymiamla³ do siebie, brn¹c dalej sp³oszonymi kroki.
Rozbija³ mu g³owê, mia¿d¿y³ oczy, dusi³ oddech przeciwny naturze grzmot wal¹cych siê domów, wrzask œmiertelny niewidzialnych ludzi, ³omot i stêki wyrwanej ziemi, buchanie prochu, trzask drzewa, ³oskot kamieni. Zielone drzazgi okiennic, zêbce, krzy¿e, ramiona potrzaskanych ram okiennych i futryn, strzêpy i zwitki rynien z malowanej blachy, gruz czerwony
glinianych dachówek, jak liœcie pierzcha³o to wszystko bryzgami w powietrzu. W rozwarte
jamy okien i drzwi skaka³y k³êby ognia. Zaduch smo³y, dziegciu, prochu, ga³ganów pal¹cych
siê od zaprawy otacza³ ka¿dy dom p³on¹c¹ atmosfer¹. Ksi¹¿ê, wtulony we framugê przy studni ulicznej, ³ypa³ na wszystko oczyma i przeci¹ga³ siê od zimna.
- Madonna! Madonna!,.. - rozleg³ siê za nim, gdzieœ u stóp, krzyk cz³owieka na ziemi.
Rzuci³ okiem na czarn¹ twarz, bia³e zêby, wysadzone na wierzch straszliwe oczy, na rêce b³¹dz¹ce bezradnie po nagim bruku. Wtuli³ siê w mur jeszcze g³êbiej, przylgn¹³ do niego jak
p³askorzeŸba. Nie podnosi³ oczu...
¯eby choæ prêdzej... - szepn¹³ mu do ucha jego w³asny duch. Myœl tê us³ysza³ tak wyraŸnie
jak g³os owego cz³owieka, który siê wi³ coraz ciszej na kamieniach. Zmêczone cia³o wzdrygnê³o siê od kilku szlochów urwanych. Przycisn¹³ p³aszcz do piersi i wœród wzmagaj¹cej siê
orgii pêkniêæ, strza³ów dookolnych, wœród piachu z cegie³, czarnego dymu i ognia po¿arów,
zacz¹³ usilnie nakazywaæ spokój rozbieganemu sercu. Namaca³ wreszcie wol¹ obojêtnoœæ
w ciemnoœciach wewnêtrznych duszy, a d³oni¹ rêkojeœæ szpady. Odszed³ stamt¹d. Ale dalej
w ulicy, przed koœcio³em San Rocco, przejœcie by³o zagrodzone. Zapcha³a je barykada zwalonych œcian i gruzów buchaj¹ca po¿arem. Wiod¹c rêk¹ po murze, obok którego postêpowa³,
trafi³ na bramê otwart¹ czy otwór wy³amany. Wszed³ do ogrodu. Ujrza³ doko³a siebie drzewa
porozrywane, konary z owocami rzucone o kilkadziesi¹t kroków od pnia, srebrne zagajniki
cytryn i bardziej ciemne pomarañcz, pokrzywione drzewa figowe skwarz¹ce siê we w³asnym
ogniu. Liœcie, ga³êzie, kwiaty stratowane... Przez chwilê zaduma³ siê sennie nad wynios³¹
grubolistn¹ magnoli¹, któr¹ kula œciê³a w po³owie wysokoœci. Jeszcze, zdawa³o siê, dr¿y
pieñ... Raz w raz wali³a w ten œliczny ogród piêciopudowa bomba. Zapad³szy siê w miêkk¹,
skopan¹ i wynawo¿on¹ ziemiê na pó³tora s¹¿nia, wyrzuca³a stóg ziemi z korzeniami fig i migda³ów, wykroty obwieszone gruz³ami czarnej próchnicy, miec¹c na wsze strony donice
z kwiatami, rododendrony i ¿ywop³ot z bukszpanu, kamelie i bia³y bambus. Ksi¹¿ê szed³
przed siebie na oœlep. Ujrza³ nagle ciemnik z winoroœli rozpiêty na ob³¹kach i na drzewach
morwowych. Tu¿ u wejœcia siedzia³ na p³askich kamieniach cz³owiek jakiœ i trzyma³ w ramionach umieraj¹cego ch³opca lat piêciu, a raczej zmia¿d¿one szcz¹tki ch³opiêce. Oczy dziecka
zasz³y ju¿ mg³¹, cia³o rozerwane, krwawe zwis³o jak rzecz wiotka. Jeszcze ¿ebra wznosi³y
siê i opada³y, a maleñka gardziel, bia³a jak kameliowy kwiat, ³yka³a powietrze. Cz³owiek siedz¹cy ko³ysa³ siê naprzód i w ty³ jak wahad³o. Ca³owa³ konaj¹cego w usta, wysysa³ jego oddech ulatuj¹cy w milczeniu straszniejszym tysi¹c razy ni¿ huk kanonady. Nie podniós³ oczu
na ksiêcia, gdy ten zadrepta³ ko³o niego, ¿eby coœ pomóc, nie wiedz¹cy w czym i jak. Wci¹¿
tylko zgrabia³ymi palcami przyciska³ do piersi, coraz mocniej, coraz trwo¿liwiej, skrwawione szcz¹tki. Chucha³ nadaremnie w otwarte usta dech ¿ywota czy mo¿e przyjmowa³ w swe
154

rozdarte serce ostatnie tchnienie... Skrzypia³y woko³o drzewa, pêka³o i pali³o siê miasto.
W g³êbi czarnych ulic kot³owa³y siê straszliwe, nieustaj¹ce womity murów. Ksi¹¿ê wpatrzy³
siê oœlep³ymi oczyma w ów szczególny, jedyny na œwiecie be³kot œmierci miasta. W dymie,
pod sklepieniem z p³on¹cych kul, zbity kamieniami, ociekaj¹cy krwi¹ od zranieñ u³amkami
kul, czarny od prochu, z p³aszczem tlej¹cym w kilku miejscach, przyszed³ do bramy Pradelli.
Z ty³u, od miasta wali³y siê teraz perzyny, czad spalenizny i upa³ po¿arów. Nie sta³o powietrza na oddech. Kanonierowie ledwie mogli ustaæ w dymie. Pod murem le¿a³ porucznik Kobylañski, któremu urwa³o rêkê w krytej drodze dwuramnika przedmostowego Pradelli. Ksi¹¿ê musia³ stan¹æ do roboty u boku Czechowskiego, niegdyœ w kraju majora, awansowanego
obecnie na kapitana. W tê bramê najzacieklej bi³y pociski ze wszystkich baterii austriackiej
paraleli. S³ychaæ by³o g³uche stêkanie odwiecznych murów i nieustanny ³oskot bry³ ceg³y
wal¹cej siê w zgni³¹ fosê. Dwa jednorogi, broni¹ce gruzów wie¿y; rzetelnie tego dnia pracowa³y. Sam kapitan celowa³ chodz¹c od jednego do drugiego. Gdy Gintu³t stan¹³ przy nim,
spojrza³ przez ramiê, wskaza³ rêk¹ granatnik, sam rzuci³ siê na ziemiê pod murem. Ksi¹¿ê
uj¹³ d³oni¹ dwa dr¹¿ki celownicze ³o¿a, nastawi³, uregulowa³ mosiê¿n¹ suwaczkê w dioptrze
i, ledwie dostrzegaj¹c dalekie pola ogniowe szañców austriackich, wykrztusi³ zesch³ymi uszy:
- Pal!
Czarny od dymu kanonier przy³o¿y³ ¿ywy, mocny, koñczysty wêgiel lontu. Pó³okr¹g³y ogon ³o¿a
skoczy³ w ty³ i szczêkn¹³ powstrzymany w klinach legarów. Run¹³ potê¿ny, dŸwiêczny strza³.
Ksi¹¿ê by³ przy drugim dziale. Schyli³ siê, wlepi³ oko w dioptrê i znowu sennym g³osem:
- Pal!
Kiedy kanonierowie rychtowali pierwsze dzia³o, wsun¹³ g³owê miêdzy policzki strzelnicy
i wyjrza³. Grobla przedbramna by³a pusta, zalana przez bia³e s³oñce. Dale j pod dymem rozes³a³o siê b³oto Payolo tak zielone, kwietne od porostów gr¹¿elowych, od lilii wodnych, od
mokrych szuwarów i tataraku, ¿e oczu nie mo¿na by³o oderwaæ. Z okopów austriackich, które sta³y w drugim rzêdzie za lini¹ barkanów i kurtyn, pêka³y co chwila w morzu dymów nowe
sto¿kowate, œnie¿nobia³e ich s³upy. Ca³e powietrze wstrz¹sa³o siê od dŸwiêcznego ³oskotu,
a ziemia trzês³a siê nieregularnymi drgawkami. Ksi¹¿ê wróci³ do roboty, miêdzy kanonierów,
których bia³e ze zgrzebnego p³ótna lejbiki przemieni³y siê w ciemne ³achmany. Pot czarn¹
plam¹ wylaz³ na ich plecach i barkach. Rêce mdla³y od wprowadzania ³ó¿ na miejsca. Tylko
bia³ka oczu b³yskaj¹ce œwiadczy³y o rozpêtanej i wœciek³ej sile.
Nadjecha³ genera³ Borton ze sztabem. Ju¿ wówczas s³ab³a kanonada. Miasto p³onê³o. Ludnoœæ, schroniwszy siê do piwnic i lochów, nie ratowa³a swego mienia. Nad wieczorem tego¿
dnia, po obustronnym zaprzestaniu walki, ksi¹¿ê Gintu³t szed³ przed samym zachodem s³oñca do Miglioretto, gdzie by³o czo³o boju. Min¹³ bramê Pusterla, most arkadowy na Corso delie
Barche al Palio. Zielona od skrzeków woda, zakis³a i nieruchoma, gnij¹ca pod ko¿uchami
grzybienia, pe³na by³a gruzów i strzêpów. Wierzby i eukaliptusy, wysysaj¹ce wilgoæ z b³ot,
by³y poœcinane albo podarte. Na poszarpanej drodze tarza³y siê niebieskawe od spalenizny
czerepy bomb i rozprys³ych kul. Smutek œmierci œciska³ serce ¿elaznymi klamrami na tej drodze samotnej. Min¹wszy Palazzo del Té ksi¹¿ê szed³ ku Miglioretto œliczn¹ niegdyœ, platanow¹ alej¹. Nie ocala³o tu ani jedno drzewo. Ogrody by³y zryte, same groble i forty uszkodzone nadzwyczajnie. By³y to œlady bombardowania tych miejsc specjalnie poprzedniego ranka, kiedy nieprzyjaciel wyrzuci³ S 114 pocisków granatnikowych i 824 bomby. Id¹c po groblach obok upustów, miêdzy cuchn¹cymi kana³ami, ksi¹¿ê nie znajdowa³ w ¿adnym z fortów
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Axamitowskiego. Mia³ polecenie od genera³a Bortona oœwiadczyæ ustnie szefowi baterii polskiej, ¿e nazajutrz ca³e przedmieœcie San-Giorgio bêdzie bez strza³u oddane nieprzyjacielowi. Za³oga wyjdzie w nocy, bez szelestu. Wszystkie si³y nale¿y wytê¿yæ ku obronie Miglioretto. Przybywszy do strza³czanu, dwuramnika wysuniêtego na czo³o uk³adu wszystkich szañców, bastionów, redanów, kurtyn, lunet i biretów, znalaz³ olbrzymie zmiany. Wszystkie podmurowania Miglioretto by³y na po³y zburzone, palisady zgorza³e.
W chwili gdy ksi¹¿ê przyszed³, Axamitowski po kilku dniach i nocach walk nieustannych spa³
snem kamiennym. Oficerowie i kanonierowie byli tak spracowani, ¿e drzemali stoj¹c, pó³le¿¹c, zwisaj¹c z ³ó¿, wozów prochowych i armat. Noc zapad³a. W ostatnim blasku dnia widaæ
by³o z bliska najszersz¹ gaæ b³ot, zginaj¹cych siê ku Mincio. Jezioro Payolo przeobra¿one
teraz w bagna, których œrodkiem ciek³a leniwie zgni³a rzeczka, poroœniête by³o gajami nieprzejrzanymi trzcin jasno¿ó³tych, szelestnych, sitowiem, tatarakiem i rokicin¹. Gwar szpaków
rozlega³ siê tam na ca³ej przestrzeni. Groblê prowadz¹c¹ przez b³ota do wioski Cerese na
zajezierzu widzia³o siê w ca³ej d³ugoœci.
Ksi¹¿ê tak przecie¿ by³ zmêczony, ¿e ledwie spostrzega³ i s³ysza³, ledwie wiedzia³, gdzie jest.
Powtarza³ sobie w myœli raz za razem zlecenie i czeka³. Wszystkimi si³ami cia³a stara³ siê,
a¿eby ustaæ na nogach. Wszed³ po drewnianych stopniach na banquette szañca, miejsce wyniesione nad poziom, gdzie staj¹ obroñcy, ¿eby strzelaæ ponad ziemne przedpiersie. Przechadza³ siê tam i na powrót miêdzy jednym dzia³em a drugim. Te posêpne, spracowane spi¿e
zda³y siê w tej chwili drzemaæ, tak samo jak ludzie. Pos³aniec uczu³, ¿e jest tu miêdzy wszystkimi sam, sam jeden czuwaj¹cy. Zajad³e æwierkanie szpaków przemienia³o siê w dzik¹ melodiê... Roje komarów wirowa³y tu i rzuci³y siê na twarz. Wstrêtne myœli rzuci³y siê na duszê.
Gdy tak b³¹ka³ siê, g³ow¹ przewy¿szaj¹c hauteur d’appui nasypu szañca, i gdy zabrn¹³ w najciemniejsze pieczary smutku, dano mu znaæ, ¿e szef wsta³ i czeka.
Ksi¹¿ê zda³ mu raport i zarazem prosi³ o pozwolenie udania siê na spoczynek. Axamitowski
us³yszawszy wieœæ hiobow¹ chwyci³ siê za g³owê i siedzia³ przez chwilê bez ruchu. Potem
dopiero przypomnia³ sobie drug¹ proœbê i zaprowadzi³ ksiêcia do baraku w g³êbi s¹siedniego
bonnet de prêtre; gdzie spa³ niedawno. Gintu³t przycupn¹³ na wygniecionym pos³aniu i wnet
usn¹³. Mia³ sny straszliwe, sny niezapomniane na ca³e ¿ycie, w których zamkniête s¹ œwiaty
samoistne, prawdy nam tylko samym wiadome i zjawiska prawdziwie nieziemskie. W tym
œnie pamiêtnym ksi¹¿ê przebieg³ jakieœ inne, ca³kowite ¿ycie od jego pocz¹tku do koñca.
Zapamiêta³ niektóre tylko kszta³ty, u³amki, blaski widzianego œwiata i jego mglist¹ ca³oœæ.
Kilkakroæ skaka³y na jego piersi pociski przeraŸliwe. Uderza³y wypadaj¹c z ciemnoœci, naprzód w ziemiê, jak lane kule, a potem mknê³y ko³o uszu na podobieñstwo wielkich chrab¹szczów, skarabeuszów niezwyk³ej wielkoœci. Wra¿enie ich przelotu, ich muskania twarzy szorstkimi skrzyd³ami by³o nie do zniesienia. Z przezsennym jêkiem, którego z piersi nie mo¿na
wyrzuciæ, ucieka³ przeczuwaj¹c, ¿e znowu padnie, odbije siê od ziemi i skoczy kula skrzydlata... Wtem tê trwogê senn¹, straszliwsz¹ ni¿ wszystko na rzeczywistym œwiecie, zgniót³
gromadny wrzask, jêki, ³oskot broni. Ksi¹¿ê, wyrwany z twardego snu, ockn¹³ siê, ale nie
wiedzia³ nic o sobie. W malaryjnej pó³wiedzy siedzia³ na pos³aniu i patrza³ przed siebie.
W czo³ach i barkach biretu, w naro¿nikowych szczególniej k¹tach ujrza³ t³ok artylerzystów,
mocuj¹cych siê jakby w czasie æwiczeñ gimnastycznych. ¯o³nierze wielkiego wzrostu prze³azili przez wierzcho³ki przedpiersia i tu, ra¿eni œmiertelnie wyciorami, dr¹gami, bagnetem,
darli siê do armat. Gintu³t nie móg³ poj¹æ, co to za ludzie. Widzia³ w blaskach ognia ich ni156

skie czarne kapelusze z bia³¹ obwódk¹, bia³e z ciemnymi potrzebami mundury, szerokie czerwone pasy, ciemne spodnie i czarne kamasze.
- Gu³aje! Bij, zabij! -wrzeszcza³ obok niego jakiœ podoficer pêdz¹c naprzód z bagnetem.
Regiment Franza Guilay... - myœla³ ksi¹¿ê rozumiej¹c teraz dopiero, co siê dzieje.
Tymczasem ju¿ wszystkie armaty by³y opanowane. Infanteria austriacka, prowadzona do
szturmu przez pu³kownika Ridt von Lattermann, pcha³a siê ze wszech stron na okopy. Olbrzymi kanonier austriacki w ciemnopiaskowym mundurze obuchem m³ota wbija³ bretnal
w zapa³ granatnika... Ale jednoczeœnie przez w¹sk¹ szyjê szañca krokiem ¿elaznym a cichym
nie wbieg³a, lecz zaiste wskoczy³a jak pantera kompania grenadierów polskich. Ksi¹¿ê zerwa³ siê ze swego miejsca, znalaz³ szpadê i bieg³ do szeregu. Szerokie bagnety werznê³y siê
w Austriaków. Zwarty zastêp przebi³ najbli¿szych napastników. Ale wdziera³y siê nowe ich
szeregi. Zawrza³a bitwa nie na bagnety ju¿, lecz na kolby. Rozwœcieczona garœæ siêgnê³a po
gardziel wroga. Zrzuceni w ciemnoœæ przez wierzch szañca, tonêli w fosach. Bili siê na moc,
szarpi¹c broni¹ mundury. Ros³a kupa trupów i rannych. Wreszcie wnêtrze biretu opustosza³o.
Napastnik zgin¹³ albo wyrzucony zosta³ na zewn¹trz. Kompania grenadierska chy¿ym krokiem wysunê³a siê przez szyjê i wsi¹k³a w ciemnoœæ. Gintu³t szed³ z nimi. Broñ do ataku, krok
¿elazny, oko wlepione w mrok. We wszystkich naczelnych szañcach wrza³a walka œmiertelna. W fosach, miêdzy palisadami, w martwych k¹tach naro¿ników s³ychaæ by³o ciosy i jêki.
Kompania id¹ca naprzód przez rowy, przez zwa³y rannych i trupów, dojrza³a przed sob¹ bia³e
mundury. Wziê³a je œcigaæ wilczymi susy. Wnet byli w bagnach. Ju¿ stamt¹d dochodzi³ szczêk
i ryk boju. Dopadli. Wrzask z ty³u przebitych, rozkazy oficerów szczuj¹ce do rzezi, przekleñstwa, skomlenie rannych. Chy¿o z dobyt¹ szpad¹ szed³ ksi¹¿ê, porwany przez uniesienie.
W pewnym miejscu kupa bia³ych obskoczona przez Cisalpinów i Polaków bi³a siê po pas
w b³ocie.
W trzcinach wynios³ych, suchych, trzeszcz¹cych ¿o³nierze tworzyli zwarte ko³o. Kogo bagnet
dosiêgn¹³, tego spycha³ w bagno, w ¿ywy grób. Kolba go dot³uk³a, a obcasy wdeptywa³y
w bajoro. ¯eby nie zapadaæ siê w b³ocie, stawali na ¿ywych jeszcze cia³ach i z nich prali
w t³um uciekaj¹cy. W pewnej chwili kule ogniste oœwietli³y ca³e Payolo. To Redel wyczu³
swym ogniem skradaj¹cych siê pod wodz¹ kapitana artylerii Szmita oraz inny oddzia³ pod
kapitanem Martynowem wp³aw przebywaj¹cy rzekê. Strychowana z bateriów del Té runê³a
na nich kanonada. W wybuchach prochowego ognia ksi¹¿ê widzia³ doko³a zbroczone bagnety i lufy, rzygaj¹c¹ z ran krwi¹ zlane piersi i gêby, wyszczerzone zêbce, wywalone, straszliwe
oczy. Krwawe szpony wszczepi³y siê w czyjeœ w³osy... Nowy blask! W³asna szpada ca³a jak
piorun! Czerwieni siê i cieknie gor¹cy ogieñ krwi. Nowy cios... Po rêkojeœæ! D³onie, palce
kurczowe chwytaj¹ id¹cego za nogi z g³êbi trzêsawiska. Zduszone rzê¿enie gardzieli, be³kot
ust w b³ocie. Trzask trzcin. Ktoœ ucieka. Szczêk kolby o czaszkê i cichy p³acz. W samym kanale Payolo zapaœnicy siepali siê pierœ w pierœ, dusili siê wzajem za gard³a i spychali na wieki do jam œmierci. Coraz ju¿ rudziej, ale coraz wyraŸniej rozdziera³y ciemnoœci gromy nieludzkich ryków i krzyki zemsty.
Dopiero nade dniem wycieczka by³a odepchniêta na ca³ej linii. Grenadierowie wlekli ze sob¹
gromadê niewolnika schwytanego w szuwarach. Ksi¹¿ê stapiany w bagnie pl¹ta³ siê miêdzy
ludŸmi, dŸwigaj¹c g³owê ciê¿k¹ jak kowad³o. Mróz go przenika³ od stóp do g³ów. Nogi siê
giê³y. Ledwo widz¹c drogê i przedmioty, zawlók³ siê rano do swej w mieœcie izby i nieprzytomny zgo³a upad³ na ³ó¿ko.
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Spa³ teraz jak drewno, pogr¹¿ony w potach, dreszczach i ciemnoœci. Gdy siê kiedy niekiedy
ockn¹³, znajdowa³ przy wezg³owiu proste, gliniane naczynie z winem rozcieñczonym wod¹.
Nachyla³a siê ku niemu ohydna twarz lichwiarza, który mu po¿ycza³ pieniêdzy. By³ to ¯yd
z twarz¹ mantuañsk¹, popielatoczarn¹. Ksi¹¿ê widzia³ w pó³œnie, ¿e lichwiarz przeszukuje
kieszenie jego p³aszcza, ¿e przewraca w tualetce, gdzie nic cennego nie by³o. Bawi³ siê tym
widokiem. Byleby cisza... Dwa czy trzy razy zjad³ skibkê chleba, popi³ wod¹ i znowu spaæ!
Pi¹tego dnia ¯yd wbieg³ do izby w pop³ochu i z krzykiem. Targaj¹c chorego wrzeszcza³ przeraŸliwie, ¿e Francuzi poddali miasto i wychodz¹, ¿e Miglioretto ju¿ obsadzone przez Austriaków, a w bramie Cerese piêciuset ludzi. Ksi¹¿ê zrazu nie chcia³ ruszyæ siê i nie wierzy³, ale
koniec koñców wsta³ z ³ó¿ka. Ogarn¹³ siê jak móg³ i wyszed³. ¯yd za nim. Mówi³ prawdê.
Piechota z jednym sztandarem genera³a Foissac-Latoura ci¹gnê³a wolno w stronê mostu Molini ku cytadeli, za ni¹ artyleria z dzia³ami. Furgony genera³a dowodz¹cego i innych, a nawet
powozy oficerskie i ekwipa¿e ich ¿on sz³y dudni¹c miêdzy gruzami. Przerzn¹wszy siê wskroœ
mot³ochu, ksi¹¿ê zobaczy³ nareszcie i swoich. Szli w porz¹dku z obna¿on¹ broni¹. Artyleria
na przedzie, za ni¹ konnica, kompanie piesze na ostatku. Oznajmiono mu, ¿e garnizon podda³ siê i z honorami wychodzi przez cytadelê, a legia ma rozkaz zamykaæ kolumnê.
Stan¹³ w szeregu, doby³ szpady i postêpowa³ obok dzia³a. Pu³ki lekkie francuskie zajê³y sklepione mosty, minê³y je, ale nie posuwa³y siê dalej. W¹skie przesmyki gruntu miêdzy jeziorami i na przedmurzu fortecy, zastawione nêdznymi domostwami, tak by³y pe³ne wojska, ¿e
noga ludzka wcisn¹æ by siê tam ju¿ nie mog³a. Artyleria Axamitowskiego i jej armaty wesz³y
na most, w ciemn¹ czeluœæ murów grubych, bezkszta³tnych, trupio szarych od wielowiekowych py³ów m¹ki. Kompanie piesze wci¹¿ jeszcze sta³y w ciasnych ulicach. Ksi¹¿ê by³ w szeregu miêdzy ¿o³nierzami. Oczy jego w³óczy³y siê bezradnie po starych pajêczynach, które
m¹ka obarczy³a, po œladach powodzi i owych posêpnych oknach-strzelnicach, co wychodz¹
na stêch³e jeziora. Milcz¹ce w tej chwili m³yny by³y wstrêtne jakby tortury œredniowieczne.
Gdy tak w ciszy strudzone wojsko czeka³o na chwilê wyjœcia z przeklêtego miejsca, bia³a
kolumna austriacka ukaza³a siê z dala w ulicy. Oficerowie szli równo z ni¹ krokiem chy¿ym.
Zbli¿ywszy siê sformowali szyk w dziwny sposób. Naprzód klinem weszli miêdzy artyleriê
i piechotê polsk¹, a potem wziêli broñ do nogi. Nikt z Polaków nie przeszkadza³ im ani protestowa³. Wychodzili z honorami na podstawie kapitulacji jawnie zawartej i odczytanej w szeregach. Drugi jej paragraf wszem wobec g³osi³, ¿e wojska cisalpiñskie, szwajcarskie; polskie
i piemonckie bêd¹ uwa¿ane i traktowane pod ka¿dym wzglêdem jak wojska Rzeczypospolitej Francuskiej. W pewnej chwili na rozkaz Austriacy pochwycili za broñ i nastawili j¹ przeciwko grenadierom, wolty¿erom i artylerii. W tej¿e chwili ze wszystkich zau³ków, z dziedziñców, zza murów rzuci³a siê na nieprzygotowanych piechota olbrzymim t³umem. Wydzierali
zdradziecko napadniêtym z r¹k karabiny, czapki wbijali na oczy albo je zdzierali i wlekli
obezw³adnionych po bruku. Wi¹zali rêce powalonym na ziemiê. Oficerowie w pierwszej
chwili oniemieli z przera¿enia. Ale i ich nie oszczêdzono.
Ujrzeli, jak napadniêtym w ciasnych zau³kach ¿o³nierzom i podoficerom zdzieraj¹ naramienniki i bij¹ nimi po twarzy, jak szarpi¹ za w³osy, kopi¹ nogami, tarzaj¹ w b³ocie ulicznym,
wi¹¿¹ rêce i nogi. Ujrzeli wreszcie, ¿e zdzieraj¹ mundury oficerskie z tych, którzy je mêstwem
w bitwach przed oczyma dwu armii zdobyli, wi¹¿¹ d³onie do lufy karabina, ¿eby puszczaæ
przez kije.
- Do broni! - rozleg³ siê krzyk.
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By³o ju¿ za póŸno. Kolumna by³a rozerwana na kilkanaœcie czêœci, a ka¿da z nich obskoczona. Broñ wydarto. Z kompanii najbli¿ej mostu stoj¹cych kilkuset ¿o³nierzy chy³kiem przemknê³o siê ku cytadeli i usz³o losu wspó³braci. I na grupê dwudziestu oficerów artylerii zwali³a siê masa piechoty austriackiej z nastawionym bagnetem. Obst¹piono ich, pierœcieniem
grubym na dziesiêciu ch³opa. Poznawszy, co siê dzieje; wyrwali szpady. Sparli siê brat w brata
ramionami i utworzyli pierœcieñ obronny. W milczeniu poczêli biæ. Szpady ich trzaska³y w karabiny i bagnety, m³ynem ognistym warcz¹c. Razi³y i przeszywa³y. Ktoœ zacz¹³ komenderowaæ. B³yskawicami nag³ych ciosów parli ch³opstwo i otwierali sobie drogê. Wnet jednak ten
i ów, zajechany bagnetem, osun¹³ siê na ziemiê. ¯ywi rozwœciekli siê od mêki, od krzywdy;
na widok tej hañby, nies³ychanej w dziejach œwiata. Bili siê w szale. Gintu³t nie widzia³ œwiata. Werzn¹³ siê sam miêdzy ¿o³dactwo, w t³um zbity; i pra³, na œmieræ id¹c. Wtem t³um na
rozkaz rozchyli³ siê przed nimi we dwie strony. W dali, z ulicy wyje¿d¿a³ orszak generalski,
a najdalej, w otoczeniu wspania³ego sztabu, na pysznym koniu genera³ baron Kray de Krayova. Major Królikiewicz bez czapki, ze skrwawion¹ szpad¹ w rêce, blady jak trup poszed³ na
jego spotkanie i z dala, wskazuj¹c, co siê dzieje, wo³a³ o rozkaz zaprzestania zbrodni. Feldmarsza³ek z wyrazem wzgardliwego szyderstwa przymru¿onymi oczyma spojrza³ naokó³
i rzek³ niebale:
- Wszystko, co siê dzieje, dzieje siê na mocy paragrafu sekretnego, dodatkowego, kapitulacji
z dnia 28 lipca. Nie ma tu ¿adnego bezprawia. Zbiegowie spod sztandaru Jego Cesarskiej
i Królewskiej Moœci bêd¹ wydani ka¿dy z osobna pu³kowi i batalionowi, do którego nale¿¹.
Tkn¹³ konia ostrog¹ i chcia³ w bok odjechaæ. Ale major Królikiewicz chwyci³ groŸnie cugle
jego konia i nie puœci³, choæ nad nim szable zawis³y. G³os mu zapar³o. Krwawe oczy wlepi³
w dowódcê.
- Zapewniam ka¿demu ¿ycie... - wycedzi³ marsza³ek.
W tej samej chwili z przeciwnej strony przymuszony jecha³ w t³umie oficerów polskiej konnicy blady Foissac-Latour. Zbli¿aj¹c siê do koñca mostu zamkn¹³ oczy. Oficerowie polscy
miotali mu w twarz obelgi. Ksi¹¿ê Gintu³t z³ama³ sw¹ szpadê i ze wzgard¹ cisn¹³ mu j¹
w piersi.
Wo³ano z szeregów:
- Zdrajco!
- Krzywoprzysiêzco!
- Spe³ni³eœ najwiêksz¹ zbrodniê na ziemi: podstêpnie, na hañbê wyda³eœ zbiegów!
- Patrz teraz w oczy tym, którzy z ognia wyszli, gdzie bez dr¿enia umierali ich bracia.
- Dawaliœmy ci ¿ycie za nasz¹ sprawê i honor. Mówiliœmy ci jak rycerze: Jeœli nas chcesz
rzuciæ na pastwê wrogom dla ratowania Francuzów i siebie, miej odwagê uczyniæ to jawnie.
My wiemy, co czyniæ mamy. Sk³ama³eœ pod przysiêg¹.
- Mówiliœmy, ¿e gdy jawnie nam wyznasz, co zamierzasz, zamkniemy siê w wie¿y prochowej i braterskimi d³oñmi wszyscy wraz rzucimy ogieñ, ¿eby siê wysadziæ w powietrze. Hañba ci, zdrajco!
Foissac-Latour podniós³ oczy. Potem bia³¹, dr¿¹c¹ rêkê. W milczeniu, patrz¹c w zhañbiony
t³um jeñców, salutowa³ ich d³ugo.
KONIEC TOMU PIERWSZEGO
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W Warszawie pruskiej
Na obraz pierwszych po powrocie miesiêcy domowego ¿ywota Rafa³ spêdzi³ w Tarninach lat
cztery. Ora³, sia³, kosi³, ¿¹³, zwozi³ snopki, m³óci³ zbo¿e i sprzedawa³. Pod kierunkiem ojca,
który nim rz¹dzi³ jak podstaroœcim, eks-filozof zmieni³ siê na œlepe i g³uche narzêdzie tej
wy¿szej a wszechw³adnej woli. Nie otrzymywa³ do rêki na swe osobiste potrzeby wiêcej nad
trochê koprowiny, i to w przypadkach wielkiego faworu, wszystko zaœ, czego potrzebowa³,
udzielane mu by³o w naturze, z rozmys³em i zastanowieniem. Jedynym œrodkiem osi¹gniêcia
jakiejkolwiek gotówki, niezbêdnej na sprawienie ubrania choæ trochê modnego, na pohulankê w mieœcie, by³y tajemne sprzeda¿e zbo¿a z s¹sieków, haracz nak³adany bezprawnie na
ch³opów; ujmowanie obroków koniom folwarcznym i tym podobne procedery. Tote¿ osiad³a
w duszy poddziedzica g³ucha wœciek³oœæ na szaty, które nosiæ musia³, na zajêcia, które spe³nia³, na wszystko, co go otacza³o. Nikt go nie rozumia³ i on nie ceni³ nikogo wed³ug istotnej
wartoœci. W ci¹gu tego czasu Rafa³ nie wyje¿d¿a³ prawie z domu i najbli¿szej okolicy. Ledwie kilkakroæ by³ w Sandomierzu. Zimow¹ por¹, w karnawale, hula³ po dworach okolicznych,
i to by³oby najszczytniejsz¹ jego rozrywk¹, gdyby nie mêczarnie doznawane przy spotkaniu
siê tam z s¹siadami ubranymi wed³ug najœwie¿szej mody.
Na jesieni roku 1802 od jednego z takich w³aœnie s¹siadów, który t³uk³ siê po ró¿nych stronach Galicji i Prus Po³udniowych, Rafa³ powzi¹³ wiadomoœæ, ¿e ksi¹¿ê Gintu³t jest w kraju,
¿e przesiaduje b¹dŸ u siebie w Grudnie, b¹dŸ w Krakowie. W duszy Rafa³a zrodzi³o siê wówczas rozpaczliwe postanowienie. Napisa³ do ksiêcia obszerny list, niby to z dziêkczynieniem
za wszelkie dobrodziejstwa, a w gruncie rzeczy skargê na obecne swe po³o¿enie. D³ugo, bo
kilka tygodni, sma¿y³ ten list w najwiêkszym sekrecie póŸnymi nocami, a gdy go wreszcie
u³o¿y³ i tysi¹c razy odczytawszy przepisa³ na czysto - doœwiadczy³ uczucia niebywa³ej ulgi.
Nie myœla³ wcale o skutku tego przedsiêwziêcia, wiedzia³ nawet, ¿e nic z niego wynikn¹æ nie
mo¿e, a jednak sama myœl, ¿e list ten dojdzie r¹k ksiêcia, sprawia³a mu szczególn¹ radoœæ.
Sam odwióz³ ów drogocenny skrypt na pocztê w Sandomierzu. Przez kilka tygodni myœla³
jeszcze o nim, póŸniej, gdy odpowiedzi nie by³o, zacz¹³ ¿a³owaæ tego, co napisa³, a wreszcie
popad³ w dawn¹ apatiê.
Tymczasem odpowiedŸ nadesz³a, ale na rêce starego Olbromskiego. Ksi¹¿ê pisa³ do czeœnika, nie wspominaj¹c o odezwie Rafa³owej, z uprzejmym zapytaniem: czyby to familijnym
widokom nie dogadza³o, gdyby Rafa³ móg³, na czas pewien, obj¹æ miejsce sekretarza przy
osobie ksi¹¿êcej? Zapewnia³ w sposób jak najpochlebniejszy, ¿e postara siê godnie wynagrodziæ jego pracê, a zarazem rzuca³ mglist¹ obietnicê pokierowania losem m³odzieñca. Je¿eli
zgoda na to nast¹pi, ksi¹¿ê prosi³, ¿eby Rafa³ przyby³ do Warszawy jeszcze tej samej jesieni.
Stary czeœnik w ci¹gu kilku dni nosi³ ten list przy sobie i g³êboko siê nad propozycj¹ zastanawia³. Dogadza³a jego ambicjom, czyni³a zadoœæ pojêciom o trzymaniu siê pañskiej klamki,
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ale z drugiej strony mia³a pozbawiæ folwark takiej jak Rafa³ si³y roboczej. Zwyciê¿y³a wreszcie pokusa kariery. Jednego dnia, po obiedzie, czeœnik zatrzyma³ wszystkich i odczyta³ list
ksi¹¿êcy. Nadyma³ siê przy tym setnie, jako taki, do którego ksi¹¿êta familiariter pisuj¹. Pod
Rafa³em nogi siê ugiê³y, gdy to us³ysza³. Czeœnik niby to zadawa³ ¿onie, Rafa³owi i córkom
pytania, jak siê na tê sprawê zapatruj¹, ale w rzeczywistoœci tylko odwleka³ chwilê og³oszenia dawno powziêtej decyzji. Nareszcie wyrok zosta³ og³oszony. Ze wzdychaniem i rozk³adaniem r¹k czeœnik zgodzi³ siê na wyjazd syna. Od tego dnia zadê³y siê przygotowania, szycie
bielizny, pranie, reparowanie i starania o paszport do Prus Po³udniowych.
W listopadzie Rafa³ wyjecha³ z domu. Rzuca³ go z uczuciem radoœci. Nie ¿al mu by³o nikogo
i niczego. Wszystko rwa³o siê w nim i kipia³o lec¹c naprzód. Swoimi koñmi zajecha³ na granicê prusk¹, a stamt¹d do Warszawy pêdzi³ dyli¿ansem pocztowym. Wprost z pocztamtu uda³ siê
do pa³acu ksiêcia Gintu³ta. By³a to stara siedziba magnacka, ukryta w ogrodach, z dala od g³ównych ulic miasta i ich zgie³ku. Opuszczony pa³ac, ze œcianami, z których tynk oblata³, z pordzewia³ymi kratami bram a dziedziñcem traw¹ zaros³ym - by³ jakoœ niegoœcinnie zamkniêty, gdy
Rafa³ stan¹³ u jego podwojów. Wszystkie okna by³y na g³ucho zas³onione sczernia³ym p³ótnem
firanek, drzwi pozamykane. Po up³ywie znacznego przeci¹gu czasu stary odŸwierny dostrzeg³
wa³êsaj¹cego siê przychodnia i zapyta³, czego sobie ¿yczy. Gdy Rafa³, pe³en nieprzyjemnych
uczuæ, opowiedzia³, kim jest i co go sprowadza, ów cz³owiek powiód³ go do bocznych skrzyde³
pa³acu. Szli przez d³ugie korytarze, minêli jedn¹ i drug¹ salê i znaleŸli siê wreszcie w obliczu
ksiêcia. Rafa³ ledwo go móg³ poznaæ. Twarz jego sczernia³a, zesch³a i okry³a siê zmarszczkami.
Oczy przygas³y. Ten sam tylko grzeczny uœmiech j¹ rozwidnia³, jak gdyby sztuczne œwiat³o rozpraszaj¹ce zmrok wieczoru, który nastêpuje niepowstrzymanymi falami.
- Z dawna myœla³em-rzek³ ksi¹¿ê po przywitaniu-¿eby ciê mieæ przy sobie. Kiedy napisa³eœ
do mnie, ucieszy³em siê prawdziwie. Jesteœ mi potrzebny.
Rafa³ k³ania³ siê, z radoœci¹ s³ysz¹c, ¿e ksi¹¿ê mówi do niego: ty.
- Musisz jednak wiedzieæ - ci¹gn¹³ Gintu³t - ¿e siê zaprzêgniesz do pracy niema³ej i ci¹g³ej.
Zajêty jestem ksi¹¿kami, pisaniem. Codziennie bêdziesz zmuszony kilka godzin spêdziæ ze
mn¹ na robocie. PóŸniej mo¿esz czyniæ, co ci siê podoba. Wiêc jak¿e?
- Jestem do dyspozycji ksiêcia pana.
- Dobrze. Umiesz po niemiecku?
- Tak. Umia³em dosyæ dobrze, ale przez cztery lata w domu nie mia³em w ustach jednego
wyrazu.
- To nic! Chodzi o to, ¿ebyœ umia³ w razie potrzeby napisaæ. Potrafisz?
- Potrafiê.
- Wszak¿e - ci¹gn¹³ pan z uœmiechem - chodzi³eœ na filozofiê?
- A tak... Chodzi³em.
- Po ³acinie umiesz tak¿e?
- Umiem.
- Otó¿ to w³aœnie! Poniewa¿ ja w ³acinie jestem prawie ignorant, a muszê teraz du¿o czytaæ
w tym jêzyku, wiêc ty mi bêdziesz na polskie t³umaczy³.
- Jestem do us³ug.
- I jeszcze jedno. Wk³adam na ciebie obowi¹zek milczenia o tym, co tu bêdziemy pisali, czytali, mówili i robili, obowi¹zek milczenia zupe³nego. Nie powiesz o tym nikomu ani jednego
wyrazu. Dasz mi na to uroczyste szlacheckie s³owo. Czy mo¿esz mi daæ takie s³owo?
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- Dajê na to s³owo honoru.
- Mówiê ci to zaraz, gdy¿ chcê, ¿ebyœ od pierwszej chwili przyzwyczai³ siê do tego, ¿e nic
o mnie nie wiesz, nic nie s³ysza³eœ, nic wreszcie nie rozumiesz.
- S³ucham ksiêcia pana.
- Teraz idŸ spaæ i posiliæ siê. Masz tu pokojów bez liku. Wybierz sobie, który ci siê podoba,
i zajmij. Musisz tylko poprzestaæ na jednym s³u¿¹cym, który i mnie obs³uguje. Gdy siê wyœpisz po drodze, przyjdŸ do mnie...
Rafa³, oszo³omiony tym wszystkim, nie móg³ zebraæ myœli. Najbardziej podoba³a mu siê perspektywa spania po kilkodniowym trzêsieniu siê na wózku i w dyli¿ansie. W jednym z pobliskich salonów stary kamerdyner przygotowa³ goœciowi poœciel i oddali³ siê. Obudziwszy siê
nazajutrz rano i nie s³ysz¹c nigdzie w pobli¿u najl¿ejszego ruchu, Rafa³ ubra³ siê prêdko
i zacz¹³ rozgl¹daæ. Szerokie okno by³o zas³onione wynios³ymi drzewami, z których sypa³y siê
z³ote liœcie. Gruby mur otacza³ ze wszech stron ten osamotniony park i zamyka³ go od strony
Wis³y. W d³ugich alejach, zasêpionych cieniami lip i grabów, gdzieniegdzie przesuwa³ siê
blady promieñ s³oneczny. W ca³ym domu panowa³a cisza tak g³êboka, ¿e s³ychaæ by³o szelest
liœci upadaj¹cych na zesch³¹ trawê. Rafa³ odwróci³ siê od tego widoku i szmeru. Na palcach
wyszed³ ze swej sypialni. S¹siednie sale by³y puste. By³ w nich pó³mrok, gdy¿ zas³onione
okna nie przepuszcza³y œwiat³a. Meble by³y obszyte pokrowcami, lustra os³onione, ¿yrandole, œwieczniki w p³óciennych futera³ach. Zimno i nieprzyjemny odór wnêtrza w ci¹gu wielu
lat zamkniêtego - odstrasza³y przychodnia. Id¹c tak naprzód z pokoju do pokoju, Rafa³ trafi³
na uchylone drzwi z kutego ¿elaza i wszed³ do sali olbrzymiej, wysokiej na piêtro. By³a to
biblioteka. W szafach wpuszczonych w mur, za drzwiami z drucianej siatki albo szk³a, widaæ
by³o mnóstwo ksi¹¿ek, ustawionych na pó³kach kilku rzêdami. W po³owie wysokoœci tej wielkiej izby bieg³a ozdobnie rzeŸbiona balustrada galerii. Tu i owdzie sta³y pos¹gi, globusy, le¿a³y olbrzymie teki i zwoje. Rafa³ szed³ cicho, rozgl¹daj¹c siê po tych bogatych œcianach
i sprzêtach, gdy wtem z jednego k¹ta rozleg³ siê g³os ksiêcia:
- Jesteœ, moœci sekretarzu! Przychodzisz w sam¹ porê. W³aœnie mam chwilê czasu i chêæ do
gawêdy. Wiêc sia³eœ na wsi pszenicê sandomierkê, ¿yto, a nawet jêczmieñ?
- Tak jest.
- I znudzi³o ciê to do cna?
- Znudzi³o.
- I zatêskni³eœ do œwiata?
- A zatêskni³em.
- Masz zupe³n¹ s³usznoœæ. Trzeba koniecznie têskniæ do czegoœ innego, przenosiæ siê sercem
z miejsca na miejsce, z zawodu do zawodu, odmieniaæ same po¿¹dania, bo inaczej ziemia by
nas obsiad³a i po¿ar³a. Widzisz, j a w tym czasie, gdy ty sia³eœ i ¿¹³eœ, nabra³em manii do
czytania ksi¹¿ek. Dawniej ta ¿y³ka nie odzywa³a siê we mnie. Wystarcza³o mi samo ¿ycie
cz³owiecze, nasze obecne, a to, co jest w ksi¹¿kach, uwa¿a³em za strawê godn¹ szczurów,
robaków i ³ysych staruszków. A oto nagle przysz³o i trzyma... Waszmoœæ, moœci czeœnikowiczu, do ksi¹¿ek nie masz gwa³townej inklinacji? Co?... powiedz szczerze...
Rafa³ zaczerwieni³ siê jak zbrodniarz schwytany na uczynku pierwszej kradzie¿y.
- Nie wstydŸ siê tylko, mój drogi. Nie ma w tym hañby. I mnie pewne okolicznoœci wepchnê³y na tê ¿mudn¹ i zakurzon¹ drogê. W³óczy³em siê ostatnimi czasy po œwiecie, zawadzi³em
o Egipt, wiesz?... ten, co to w Afryce...
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- Och, wiem! - rzuci³ Rafa³, dotkniêty do ¿ywego.
- Uda³em siê w tê podró¿ po wojnie, która siê tam rozegra³a. Chcia³em odszukaæ grób jednego przyjaciela, tam pod beznos¹ czaszk¹ sfinksa poleg³ego. Tymczasem te piramidy, obeliski,
sfinksy, pustynia, miasta zaginione i wszystko, co siê tam dzia³o, tak miê, uwa¿asz, wziê³o,
¿e zacz¹³em z ksi¹¿ek dochodziæ, co i jak. Moi przyjaciele, a osobliwie jeden, którego bardzo kocha³em, zostali tam zamordowani...
- Zamordowani! - krzykn¹³ Rafa³, ogarniêty przez g³êbok¹, porywaj¹c¹ ciekawoœæ.
- A tak. Ten, który by³ Polakiem, wy¿szy oficer w s³u¿bie francuskiej, nazwiskiem Su³kowski, zosta³ rozsiekany przez Arabów w bitwie, gdzie we dwudziestu ¿o³nierza bi³ siê na œmieræ
z kilku pu³kami. Drugi, Francuz, niejaki Venture...
- I ten zosta³ rozsiekany?
- Tak, pono z woli wodza, owego Napoleona, o którym musia³eœ co s³yszeæ.
Rafa³ sp³on¹³ znowu ogniem wstydu, gdy¿ s³ysza³ przecie¿ niema³o, ale opinii najsprzeczniejszych. Ksi¹¿ê zamilk³ na pewien przeci¹g czasu i siedzia³ bez ruchu, z g³ow¹ podpart¹ na
rêku. Usta jego by³y odête, a szkliste oczy posêpne. Rzek³ wreszcie:
- Brat twój umar³ tak m³odo w sprzeczce ze mn¹... Tamten, genera³, zgin¹³, ledwie siê do niego zbli¿y³em i ledwiem pozna³ jego duszê. Nawet cia³a jego nie znalaz³em. Nawet szcz¹tków. Krew zmoczy³a sp³acheæ piasku Sahary - i po wszystkim. Kwiat na tym miejscu nie
wyroœnie, gdzie zgas³y oczy króla w rodzie ludzkim... Tak, bracie. Otó¿ bêdziemy, jeœli twoja
wola, spisywali razem ró¿ne rzeczy o tych dalekich krajach, szczególnie o pustyni, «Egipcie,
Ziemi Œwiêtej, Azji Mniejszej, Syrii. Bêdzie ci siê to wydawa³o dziwne, ale zapomnisz o tym
i nie bêdziesz myœla³. PóŸniej ci to wyt³umaczê. A teraz weŸ oto ten sekstern i pisz wyraŸnie
na pierwszej stronicy te s³owa:
Z Pierwszego Listu œwiêtego Hieronima do Heliodoru:
„O puszczo! kwieciem Chrystusowym kwitn¹ca...
O osobnoœci, gdzie one rodz¹ siê g³azy, z których w Objawieniu miasto wielkiego króla wystawione zostaje!
O pustynio, po przyjacielsku z Bogiem siê ciesz¹ca!”
- Taka bêdzie dewiza tego pisma, a teraz zaczniemy...
W chwili, gdy to mówi³, ¿elazne drzwi szczêknê³y i bez szelestu wszed³ do sali s³u¿¹cy, cicho wymieniaj¹c jakieœ nazwisko. Ksi¹¿ê da³ mu znak skinieniem g³owy. Kamerdyner odwróci³ siê, uchyli³ drzwi i wpuœci³ do sali wysokiego, barczystego pana. Nowo przyby³y mia³
ogromn¹ g³owê z nadzwyczaj wydatnymi rysami twarzy. Oczy jego by³y wypuk³e i natarczywie uwa¿ne, po dzieciêcemu patrz¹ce. W³osy nad czo³em, sklepionym tak jakoœ twardo i niewzruszenie jak od³amy ska³y, by³y poskrêcane i spiêtrzone w naturalne loki, niby u Murzyna.
W tyle g³owy, ujête w kitajkowy czarny worek, tworzy³y d³ugi harbajtel, zwi¹zany na koñcu
wst¹¿kow¹ kokard¹. Ten wieki mê¿czyzna ubrany by³ w mundur oficera pruskiego z czerwonymi wy³ogami. Szed³ wyprostowany, g³oœno stukaj¹c obcasami trzewików v marmurow¹
posadzkê. Gdy spostrzeg³ Rafa³a, na jego twarzy odmalowa³o siê zdziwienie, prawie zdumienie. Przez chwilê nie odrywa³ od niego oczu i przykry niepokój w nich siê odmalowa³. Rafa³
uczu³ od razu dla tego cz³owieka niewyt³umaczon¹ ¿yczliwoœæ i przyjaŸñ. Ksi¹¿ê wsta³ ze
swego miejsca, sk³oni³ siê przed wchodz¹cym i zaraz, wskazuj¹c mu Rafa³a oczyma, rzek³
tonem uspokajaj¹cym; po francusku:
- Mój nowy sekretarz, Olbromski...
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Po chwili zwróci³ siê do Rafa³a:
- Mo¿esz teraz iœæ na miasto i zabawiæ siê, robiæ, co chcesz. Za¿¹daj od £ukasza pieniêdzy
i powiedz mu, kiedy ma ci przygotowaæ posi³ek.
Rafa³ wyszed³ co prêdzej. Na ulicy zapomnia³ o wszystkim. Czu³ tylko, jak nadzwyczajnie
zardzewia³. Nie umia³ chodziæ po miejskich kamieniach, wiedzia³ o sobie, ¿e jest niezgrabny,
sztywny, przygarbiony i prostak w ka¿dym ruchu. Gdy go wymija³y piêkne pojazdy eleganckich pañ i panów, prostowa³ siê, ile móg³. Miasto zrobi³o na niego wra¿enie. By³ przygnieciony jego wielkoœci¹ i, jak mu siê zdawa³o, nies³ychanym majestatem. Mija³ jedn¹ ulicê za
drug¹, dworki otoczone parkanami, zza których roz³o¿yste drzewa wychyla³y siê na b³otniste
koleje ulicy, pa³ace gdzieniegdzie za ¿elaznymi kratami b³yszcz¹ce, koœcio³y, nowo wzniesione domostwa. Gdy tak, wlok¹c siê bez celu, ogl¹da³ jedn¹ budowlê za drug¹, ktoœ go niespodzianie zawo³a³ po imieniu i nazwisku. Rafa³ podniós³ g³owê i ujrza³ stoj¹c¹ na œrodku
wiedeñsk¹ basztardê, ci¹gnion¹ przez piêæ œlicznie dobranych szpaków, a w niej z pañsk¹
gracj¹ rozwalonego kolegê z filozofii, Jarzymka.
- Rafuœ - wo³a³ tamten - je¿eli jeszcze ¿ywisz ku mnie ¿akowskie gniewy, to nie wysiadam
wcale, ale jeœli przeprosi³eœ siê ze mn¹ w myœli, to spadam w twoje objêcia...
- ChodŸ¿e, chodŸ! - krzykn¹³ Rafa³ ze szczer¹ radoœci¹. Jarzymski wyskoczy³ na kamienie
i zacz¹³ œciskaæ kolegê. Ju¿ jednak po chwili zawo³a³:
- Po stroju od strony Opatowa czy Sandomierza wnoszê, ¿e przyje¿d¿asz wprost ze swego
dystryktu.
- Nie inaczej, a ty?
- Ja tu mieszkam.
- Tu? W Warszawie? I dawno?
- Od lat trzech, to jest od chwili, gdym siê uwolni³ z pazurów stryjaszka i zwali³ z karku jego
opiekê. Ale o tym potem. Przede wszystkim siadaj no, jedziemy do krawca.
- Ale¿ zaraz...
- Ani jednego s³owa! W takich szatkach mo¿na robiæ furorê, ale nie tutaj. Jedziemy do krawca i do szewca.
- Nie, stanowczo! W tej chwili jest to niemo¿liwe...
- Jak chcesz, ale... jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹. Przecie to my w Krakowie nie dawaliœmy siê zjeœæ
w kaszy, a nawet... No, ale skoro inaczej sobie ¿yczysz... Do domu! -rzuci³ rozkaz stangretowi.
Rafa³ nie móg³ siê oprzeæ i siad³ do powozu. Rumaki powodowane przez zrêcznego stangreta sz³y
z wolna, w pl¹sach, i potraja³y okaza³oœæ ekwipa¿u. Jarzymski z niedba³oœci¹ rozpar³ siê w siedzeniu i rozmawia³ z Rafa³em, który mimo woli bokiem siê do niego usadowi³. Wówczas przybysz
spostrzeg³ ca³¹ wykwintnoœæ stroju kolegi. Jarzymski, pomimo jesiennego ch³odu, mia³ na sobie
d³ugopo³y frak ciemnozielonego koloru z czarnym ko³nierzem, z³oconymi guzikami i ¿ó³t¹ podszewk¹, spodnie papuzie, kamizelkê koloru s³omy, pluszowy cylinder i lœni¹ce buty z ¿ó³tymi
sztylpami. Nie by³ to ju¿ lekkomyœlny m³okos, chy³kiem wymykaj¹cy siê spod wzroku opiekunów, lecz wykwintny, zimny i pewny siebie panek. Uty³ i zmê¿nia³, aczkolwiek by³ wydelikacony
jak kobieta. Jego czo³o, bia³e jak alabaster, odbija³o od rdzawej twarzy, nasyconej ¿yw¹ barw¹
krwi. Twarz ta, spojrzenie oczu, uœmiech i ruchy, wszystko oznacza³o si³ê, równowagê, spokój.
- Powiedz no mi - cedzi³ nie spiesz¹c siê - gdzie ty mieszkasz? W jakimœ tanim zajeŸdzie,
co? Przyznaj siê... Ja nikomu nie powiem. W jakimœ zajeŸdzie, którego dobra opinia grasuje
wci¹¿ miêdzy Koprzywnic¹ a Zawichostem od czasów Wielkiego Sejmu? co?
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- Nie, ja mieszkam u ksiêcia Gintu³ta.
- Gintu³ta! - zdziwi³ siê Jarzymski tak bardzo i g³êboko, ¿e a¿ wyprostowany usiad³. - Tam,
w tym pa³acu pustym jak trupiarnia?
- A tak.
- A sk¹d¿e, przepraszam, taka konfidencja?
- Ja dawno ju¿ znam tego Gintu³ta.
- Prawda, prawda! teraz przypominam sobie, ¿eœ to ty jego poniek¹d wychowanek. Bo tu,
uwa¿asz, nikt z nim nie ma szczêœcia... Za wysokie progi, a jak¿e!
- No, ja jestem u niego sekretarzem.
- Sekre!... A niech¿e ciê!
- Có¿ ci to?
- No, nic nie szkodzi. Jakoœ to bêdzie...
- Nie rozumiem, co mówisz.
- E, nic! A có¿ ten Gintu³t tak u licha sekretnie pisze, ¿e a¿ ty musisz mu pomagaæ? Przecie
urzêdu ¿adnego nikt teraz nie piastuje, wiêc co za aparencje?
Rafa³ przypomnia³ sobie nakaz ksi¹¿êcy i odrzek³:
- Nie wiem, bo jakem ci wspomnia³, od wczorajszego dnia tu dopiero jestem.
- Opowiadaj¹ o nim duby smalone. To jakiœ dziwak i nudziarz. Nie nale¿y do towarzystwa,
a nawet do ¿adnego z tutejszych towarzystw ani stronnictw. Siedzi sam w domu, a je¿eli siê
gdzie zjawiæ raczy, to tyle zawsze poka¿e ludziom efronterii i wynios³oœci, ¿e ka¿dy gorêtszy
kipi. Tote¿ tu m³odzie¿ ostrzy sobie na niego pazury.
- Zmi³uj siê!... o co?
- No; o co! Wariat jakiœ jest, sensat, nudziarz, powiedzia³em ci. Chodzi jak paw, nie poznaje
najtê¿szych ludzi.
Po chwili doda³:
- By³ niby we Francji, by³ podobno we W³oszech, jeŸdzi³ do Egiptu, t³uk³ siê po Arabiach i Azjach
i stamt¹d przywióz³ te jakieœ farmazoñskie banialuki, którymi siê tak rozpiera. To o nim rozpowiadaj¹ œwiadomi rzeczy. Ja draba nie znam, co mo¿e jest i lepiej, bobym z miejsca zekpa³.
- Powiedz¿e mi: a ty co tu porabiasz? jak czas spêdzasz?
- Ja, kochanku... Ja mieszkam tutaj, w Warszawie.
- A w Nieporêcicach któ¿ gospodaruje?
Jarzymski uœmiechn¹³ siê smêtnie i dmuchn¹³ w palce.
- Jak to?
- Nie ma, braciszku! Posz³y Nieporêcice...
- Bój siê Boga!
- A no...
- Có¿ ty mówisz... Taki maj¹tek!
- Prawdê mówiê.
- No, a jednakowo¿ staæ ciê na taki ekwipa¿.
- A widzisz.
- Jak¿e sobie dajesz radê?
- Ekwipa¿ mam i dom prowadzê. ¯yje siê w œwiecie, moje dziecko sandomierskie. Wiesz
co?... szkoda, ¿e ty jesteœ tym jakimœ tam sekretarzem. To tak g³upio brzmi, ¿e a¿ abominacja
bierze. Ale to siê odrobi, bêdê w tym.
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Powóz wjecha³ w obszerny dziedziniec i zatrzyma³ siê przed lustrzanymi drzwiami parterowego domu. Wybieg³ s³u¿¹cy w liberii i pomóg³ panom wysi¹œæ. Za chwilê znalaz³ siê Rafa³
w mieszkaniu doœæ obszernym, a urz¹dzonym w sposób nieco dziwny. Obok mebli wykwintnych sta³y tam graty najpospolitsze. Nie by³y to salony mieszkalnego domu, lecz mêskie,
kawalerskie pokoje. Niektóre z nich by³y brudne jak numery zajazdu. Dopiero z kilku ostatnich, które wychodzi³y na puste place, s³ychaæ by³o zgie³k rozmów czy swarów.
Jarzymski uj¹³ Rafa³a pod rêkê i prowadzi³ tam w³aœnie. Po drodze sta³y ogromne fajczarnie,
. tu i owdzie porozrzucane przybory do czarnej kawy, tace i butelki. Dym tytuniowy gêstymi
zwojami wa³êsa³ siê po k¹tach. W ostatnim, najobszerniejszym salonie by³y porozstawiane
sto³y do kart i kilkunastu m³odych mê¿czyzn gra³o tam, widaæ, od bardzo dawna. Kupy dukatów le¿a³y przed nimi. Jedni z graczów byli wybladli po nocy niespanej, inni porozbierani do
koszul. By³y wpoœród nich twarze piêkne i ohydne, ale przewa¿nie piêkne, wykwintne, m³odociane. Na Jarzymskiego i Rafa³a nie zwracano prawie uwagi. Ten i ów wita³ siê z wchodz¹cym przez ramiê i pó³gêbkiem rzuca³ pierwszy lepszy frazes. Twarze to by³y zimne i pozornie obojêtne, niektóre jakby znudzone, ale wszystkie oczy gorza³y od tego szatañskiego
ognia, którym, wed³ug ch³opskiej legendy, przepalaj¹ siê z³ote pieni¹dze zakopane w ziemi.
Trwa³o milczenie. Niekiedy tylko przerwa³ je g³os tego lub owego gracza:
- Va banque!
Rafa³ by³ onieœmielony, a zarazem wstrz¹œniêty do gruntu. Coœ go œciska³o za gard³o. Tak
ju¿ dawno nie gra³, a podobnych gór z³ota nie widzia³ w ¿yciu. Dym wyborowych tytuniów
przenika³ go na wskroœ i otumania³ mu g³owê. Jarzymski posadzi³ go na krzeœle w bliskoœci ci¹gn¹cych bank, a sam znik³ w przyleg³ych pokojach. Przez czas pewien Rafa³ czu³ siê
bardzo onieœmielonym, ale z wolna oswoi³ siê z sytuacj¹, tym snadniej, ¿e nikt nañ uwagi
nie zwraca³. On za to z pilnoœci¹ przygl¹da³ siê twarzom, jednej po drugiej. W pewnej
chwili Jarzymski wróci³. Przysiad³ siê do Rafa³a i opar³ siê o niego ramieniem o ramiê, jak
to mia³ zwyczaj czyniæ, gdy obok siebie wysiadywali godzinami na szkolnych ³awach. Teraz to namacalne uprzytomnienie szkolnej za¿y³oœci by³o dla Rafa³a szczególnie przyjemne. Po niejakim czasie Jarzymek nachyli³ siê i zapyta³ szepc¹c, zupe³nie jakby byli na lekcji starego Nempe:
- Chcia³byœ zagraæ, stary?
- Nie, nie! - odpowiedzia³ mu szeptem Socjusz - dopiero przyjecha³em... A zreszt¹... ja nie
mogê graæ tak hazardownie.
- Jakby siê te¿ stary czeœnik dowiedzia³, Jezu Chryste, Panie mi³y!
- Ale nie o to, tylko,..
- Tylko o co?
- To magnacka gra!
- Moje dziecko... - uœmiechn¹³ siê Jarzymski - nie wchodzilibyœmy te¿ do gry tych ichmoœciów. Ja sam przecie nie przysiadam siê do nich. Masz najzupe³niejsz¹ s³usznoœæ. To s¹ grube sumy. Ka¿dy nale¿¹cy do motii musi przynieœæ spory worek. Gdybyœ chcia³, zagralibyœmy
sobie po staremu, w wiœcika, jak to na Kleparzu bywa³o, pamiêtasz?
- No, w wista... Choæ ja tyle ju¿ lat nie gra³em...
- Ale gra zosta³a ci w g³owie, tego nie sk³amiesz.
- Gra mi nieobca, to prawda.
- A wiêc widzisz...
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Jarzymski wyszed³, kaza³ przewietrzyæ s¹siedni pokój i rozstawiæ tam stoliki. Zarazem poszepta³ protekcjonalnie z m³odzieñcami, którzy równie jak Rafa³ przypatrywali siê grze ogólnej. Zapozna³ ich z Rafa³em. Byli to Litwini, synowie obywatelscy, przecieraj¹cy siê w Warszawie. Zasiedli we czterech do stolika i, gdy dano kartê, Rafa³, zaczerwieniony po same uszy,
odezwa³ siê: po czemu graj¹? Jarzymski rzek³ z niedba³oœci¹:
- Jak tu zwykle - po dusiu, a zak³ady po trzy na partie. Rafa³ mia³ przy sobie kilkanaœcie dukatów, które mu z rozkazu ksiêcia wrêczy³ kamerdyner jako ratê przysz³ej pensji sekretarskiej.
Wstyd nie pozwala³ wstaæ od stolika, a zimne poty bi³y na czo³o, gdy myœla³ o straszliwej
cenie kart.
Jarzymski nachyli³ siê i szepn¹³ mu do ucha:
- Nie turbuj siê o pieni¹dze. P³acê za ciebie.
Po chwili znowu mu szepn¹³:
- Graj œmia³o.
Ale Rafa³ i bez zachêty odzyskiwa³ ju¿ spokój i pewnoœæ siebie. Z samego procesu gry wia³o
na niego dawno, dawno zapomniane upojenie. Jakoby dŸwiêki muzyczne, przypominaj¹ce
ubieg³¹ m³odoœæ i z³¹czone z ni¹ szczêœcie, dzia³a³ ten wist. Machinalnie rzucaj¹c, bior¹c,
tasuj¹c karty, przebiega³ marzeniem, które o bycie swym nic zgo³a nie .wie, rozleg³e chwile
ubieg³ych zdarzeñ. Uczucia, pogrzebane w ziemi, dŸwiga³y siê ze swoich ³o¿ysk i grunt dr¿a³
woko³o. Dziwnym kaprysem losu szalenie sz³a mu karta. Nie zastanawia³ siê ani sekundy nad
¿adn¹ kombinacj¹, nie wiedzia³ nic o tym, co robi, a wykonywa³ wszystko przepysznie, jakby
za dyktandem szatana. Litwinkowie grali wci¹¿ obojêtnie, ale twarze ich by³y coraz bardziej
sztywne i oczy coraz silniej przymglone. Jarzymski œmia³ siê niekiedy, niedbale gwarzy³
o SandomierszczyŸnie, o szlachcie spod Koprzywnicy... Kiedy niekiedy oczy jego wpija³y siê
jak szpony w rêce i twarz Rafa³a, pragn¹c wyœledziæ i chwyciæ w lot tajemnicê tak dziwnego
szczêœcia. Po chwili jednak te jastrzêbie spojrzenia ginê³y w dobrotliwie filisterskich uœmiechach. Wszystkie te okolicznoœci budzi³y w szczêœliwym graczu tylko mêtn¹ radoœæ. By³ tak
pewny swego szczêœcia, ¿e gotów by³ stawiaæ jak najwiêksze sumy z najzupe³niejsz¹ pewnoœci¹, ¿e je w trójnasób odbierze. Nie chcia³o mu siê tylko zaczynaæ takiej sprawy. Mrok zapada³. Wniesiono œwiece i Rafa³ wówczas dopiero spostrzeg³, ¿e ca³y prawie dzieñ spêdza przy
stoliku. W³aœnie przerwano grê. Z dziesiêciu robrów wygra³ siedm wiêkszych i zak³ady, co
mu da³o w zysku oko³o setki dukatów. Gdy od niechcenia zgarnia³ do kieszeni ów stosik z³ota, Jarzymski odci¹gn¹³ go na bok i z przyjaznym uœmiechem mówi³:
- Có¿, Rafa³ku?... weselej tu ¿yæ mo¿na ni¿ pod okiem staruszków.
- No, pewnie...
Rafa³ uœmiechn¹³ siê bezmyœlnie.
- Teraz powinieneœ stanowczo wejœæ w ko³o towarzyskie. Bêdê w tym, ¿eby ci pomóc. Nie
bardzo tylko rozg³aszaj o tym sekretarstwie u Gintu³ta...
- Ale ba!...
- Daj¿e pokój. Ju¿ ja to urz¹dzê. Przede wszystkim musisz siê po ludzku przebraæ. Dziœ mamy
jechaæ do klubu i na teatr. Móg³byœ z nami... ale w tych szatach nie sposób. Wiesz co, w³ó¿
dziœ moje suknie, jak to dawniej bywa³o. Jesteœmy jednego wzrostu...
Rafa³ przysta³ i poszed³ za gospodarzem do garderoby. Wyp³yn¹³ stamt¹d ubrany czarno we
frak i poñczochy, z modn¹ chustk¹ na szyi. Karciarze rozje¿d¿ali siê i wkrótce Rafa³ zosta³
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³o¿ono koni do karety. Wkrótce ma³a, wygodna karetka nios³a ich do perukarza, a stamt¹d,
wyœwie¿onych i uczesanych wed³ug ostatniego wzoru - do klubu. Rafa³, wyczuwaj¹c na lêdŸwi ucisk ciê¿kiej kupy z³ota le¿¹cego w kieszeni, by³ tak pewny siebie, jakby do owego
klubu jeŸdzi³ codziennie w ci¹gu lat. Uczucie owej pewnoœci upodobni³o siê do uczuæ Jarzymskiego i przemoc¹ wdar³o siê na wy¿ynê. Rafa³ istotnie zna³ wszystkie sprawy,’ które
dopiero mia³ poznaæ, rozumia³ okolicznoœci, o których istnieniu dopiero mia³ siê dowiedzieæ.
Œmia³o, z elegancj¹ i wynios³oœci¹ przeszed³ miêdzy szeregiem lokajów zginaj¹cych grzbiety, roztwieraj¹cych drzwi, i znalaz³ siê w salach rzêsiœcie oœwietlonych. Stary pa³ac, przez
sprytnego kamerdynera-dorobkowicza zamieniony na klub tak zwany angielski, nosi³ jeszcze
dawn¹, stanis³awowsk¹ cechê. Te same jeszcze zosta³y œciany, obicia, gzymsy, odrzwia, stare
portrety i meble, tu i owdzie wkrad³ siê jakiœ haniebnie ra¿¹cy, iœcie szelmowski przybysz,
jakiœ kredens sosnowy, ledwie powleczony siarczyst¹ ochr¹, jakiœ stó³ rozsuwany, jakaœ szafa-kulfon z kieliszkami. Meble by³y zniszczone, ob³amane, pokryte brudem. W ka¿dej z tych
sal by³o jeœli nie pe³no, to ha³aœliwie nad wyraz. Goœcie klubowi, podzieleni na grupy, zasiadali przy sto³ach i stolikach, gwarno ucztuj¹c. W kilku miejscach ów gwar zamienia³ siê na
zwadê i ha³as, ale najbardziej wrzaskliwie by³o za drzwiami, do których w³aœnie zmierza³
Jarzymski. U samych prawie podwojów nasun¹³ siê buñczucznie id¹cym przed oczy cz³owieczyna w haftowanym fraku, z g³ow¹ upudrowan¹ i czerwonym nosem. K³ania³ siê do samej
ziemi, nie spuszczaj¹c z Rafa³a oka badawczego w sposób napastniczy.
- „Blacha” ucztuje...-mówi³ z boleœci¹, przyciskaj¹c d³onie do piersi.
- Mój przyjaciel. Ja prowadzê. S³yszysz, Kaczorosiu? S³yszê, ach, s³yszê! Przecie nie mogê...
Tu tyle saloników, dam cudowny gabinet hrabianki Rozalii, per³ê...
- IdŸ¿e, Kaczorosiu, ode drzwi, ¿ebym ciê snadŸ nie skaleczy³ - prosi³ go rzewnie Jaczymski.
- Bojê siê! Wyznajê to ze skruch¹. Na mi³y Bóg, bojê siê! Rotmistrz miê przestrzeli na wylot
zatrut¹ kul¹.
- Dawno ci siê to, kochanku, nale¿y za zmarnowanie tak piêknego pa³acu. S³yszysz chyba
przecie, co do ciebie mówiê. Ja prowadzê!
Gospodarz klubu wzniós³ oczy w kierunku sczernia³ego sufitu, jakby wzywa³ Boga za œwiadka swej niewinnoœci, i usun¹³ siê. Jarzymski otwar³ drzwi z ha³asem i wszed³ pierwszy, prowadz¹c Rafa³a pod ramiê.
Niewielka owalna sala, na której progu stanêli, by³a pe³na goœci. Szeroko rozsuniêty stó³ zajmowa³ jej œrodek. Stosy butelek, kosze z owocami, dzbany, piramidy cukrów, poprzewracane
olbrzymie bukiety jesiennych kwiatów piêtrzy³y siê na tym stole, doko³a którego siedzieli
i stali towarzysze zabaw ksiêcia Pepi. Wszyscy ostrzy¿eni byli à la Titus albo à la Caracalla.
Wiêkszoœæ by³a w towarzyskim kostiumie. Ci ludzie dobrego wychowania, dziedzice wielkich dostatków, spadkobiercy historycznych imion, œpiewali i krzyczeli jak opêtani. Skoro
tylko drzwi siê otwar³y, barczysty w¹sal olbrzymiego wzrostu przywita³ wchodz¹cych tubalnym okrzykiem:
- Kto œmie?
A po chwili, ujrzawszy Jarzymskiego, miota³ weñ krzykliwe Ii
s³owa:
- Z kim tu wchodzisz, starosto przemyœlski?
- Z przyjacielem, moœci odŸwierny! - odparowa³ Jarzymski równie wrzaskliwie i prezentowa³
Rafa³a wszystkim:
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- Kolega mój i najbli¿szy przyjaciel, Olbromski, dziedzic I z Sandomierskiego.
- Z Sandomierskiego... - mrukn¹³ w¹saty.
- Prosimy... - ozwa³ siê jeden g³os w t³umie.
Rafa³ wiód³ po zgromadzeniu ogniste oko, jak gdyby szuka³, kogo ma chwyciæ za gard³o, i dopiero po chwili z lekka sk³oni³ I siê wszystkim. Krzyki na chwilê umilk³y. Ktoœ niezrêcznie
I zakaszla³, inny usun¹³ siê z krzes³em. Znalaz³y siê dwa miejsca przy stole.
- Mówimy tu - wo³a³ do Jarzymskiego przez stó³ ów w¹sal, którego zwano rotmistrzem o Stasiu Woysiatyczu, co to pragn¹³ wejœæ do najpierwszego towarzystwa, przybywszy wprost
spod Kobrynia...
- A trafi³ na zebranie niby masonów... - przerwa³ mu m³ody blondynek miel¹cy ju¿ jêzykiem
- a te farmazony zaczê³y go wodziæ po piwnicach... Kazali mu - he, he - dotykaæ z nabo¿eñstwem g³ów kapuœcianych i wymawiaæ przy tym jakieœ g³upie s³owa, zanurzaæ rêce po ³okcie
w garnkach kwaœnego mleka i rysowaæ koñcem palca krzy¿e na po³ciach s³oniny. Trzymajcie
miê!... umrê ze œmiechu...
- Ty go musisz znaæ, Jarzymski, tego tam Woysiatycza, bo ty znasz przecie wszystkich bez
wyj¹tku.
- A ty, rotmistrzu, coœ siê nie wstydzi³ z tylimi w¹sami s³u¿yæ pod Zaj¹czkiem, znasz tylko
bogatych.
- Masz s³usznoœæ. Ja nie ze wszystkimi zabieraæ zwyk³em... Mam, uwa¿asz, krótk¹ z przyrodzenia pamiêæ co do ho³oty.
- Osobliwie, gdy przyjdzie d³ugi oddawaæ.
- Karciane, arystokrato - wo³a³ rotmistrz coraz g³oœniej wœród powszechnego ha³asu - zaci¹gniête w twoim atelier...
- Dowiedzia³em siê, ¿e atelier Jarzymskiego mieœci siê nie tam w prywatnym mieszkaniu, lecz
zgo³a gdzie indziej -z cicha wycedzi³ wysmuk³y, wytworny w ka¿dym ruchu m³ody mê¿czyzna, œlicznie odziany i szeleszcz¹cy jedwabiem.
- Ba, to rzecz wiadoma! - prawi³ rotmistrz-rzecz wiadoma, ¿e ma dwa, ale mówiê o karcianym.
Jarzymski z lekka poczerwienia³ i niedbale strzepywa³ py³ z klapy fraka.
- S³uchaj no, Szpilka, za wiele gadasz... - rzek³ do owego modnisia o szyderczej twarzy.
- Za wiele? ¯artujesz!... Jestem powœci¹gliwy jak ksi¹dz , Baudouin. Je¿eli mówiê, ¿e baronowa...
- Szczêœliwy! - zarycza³ rotmistrz - stokroæ szczêœliwy! Baronowa drze starego kasztelana,
a on...
W owej chwili Jarzymski nag³ym ruchem rêki porwa³ wielki, obmok³y bukiet ze sto³u. Ktoœ
z boku siedz¹cy chwyci³ w lot jego rêkê i przydusi³ j¹ do serwety. Ca³e towarzystwo nie przestawa³o chichotaæ. Rotmistrz ociera³ spocon¹ twarz i z wolna mówi³:
- Staniesz mi jutro przy szopie i odpowiesz za ten bukiet, któryœ ruszy³.
- Uszy ci obetnê, stary tchórzu!
- Dobrze zrobisz. Nie bêdê przynajmniej nic ju¿ s³ysza³ o tobie, twoich koniach i twojej baronowej. A teraz dosyæ! Wo³aæ Kaczora...
- Kaczor! - krzyczano.
We drzwiach pokaza³ siê upudrowany czerep gospodarza. - Wina tu przynoœ, zbogacony lokaju! Spas³eœ siê, gruby jesteœ jak s³ownik Forcelliniego, œpisz sam na hetmañskim ³o¿u i o
panach swych zapominasz! - wo³ano.
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Wnet ukaza³y siê nowe kosze. Brodem znowu pop³ynê³o wino szampañskie, bia³y burgund,
stare wêgierskie.
Ktoœ œpiewa³:
Je ne trouve rien de charmant
Comme tes belles;
Je ne pourrais un seul moment
Vivre sans elles,
Mais sans jamais trop m’engager
Je les courtise...
Ktoœ inny pijanym dyszkantem koñczy³:
Toujours aimer, souvent changer C’est ma devise...
- Jarzymski, to siê do ciebie nie stosuje... - drwi³ z k¹ta zezowaty m³okos - ty jesteœ sta³y.
- S³ysza³em od wiarogodnych matron... - gada³ rotmistrz niby to do przyjaciela zwanego
„Szpicem”, ale tak, ¿e wszyscy s³yszeli - na pewno... karmi go ³y¿eczk¹. Daje mu trzy razy
dziennie tokaj zgêstnia³y. I tylko dlatego...
- Ale te¿ i oszczêdza na tym, bo on jej znowu s³u¿y i za korneciarkê, i za pucmacherkê... szepta³ Szpic.
- Mylicie siê! - wo³a³ zezowaty. - Nie st¹d on czerpie g³ównie swoje zyski. Co to dla niego!
¯ycie tak wystawne wymaga sum niema³ych. Ja nie chcê rozg³aszaæ, ale mam wiadomoœci.
To cz³owiek pracy, zas³ugi, obowi¹zku. Ma ukryty browar, tylko jeszcze nie wiem gdzie, na
K³opockiem czy gdzieœ w okolicy Wareckiego. Wyrabia szlacheckie piwo, jako ¿e i sam jest
szlachcic z prapradziada. Rankiem, kiedy my wszyscy bezbo¿nie œpimy, rozwozi je po
¯ydach, przebrany za fornala. Tak ten cz³owiek pracuje!
- Zamilcz! zamilcz... - wo³ano. - Czemu go dra¿nicie?
- Bo chcê i mogê... - zaperzy³ siê Szpic.
- Takeœcie ju¿ zga³ganieli - zacz¹³ ryczeæ rotmistrz - ¿e chcecie wybiæ ostatni¹ Ÿrenicê wolnoœci klubowej; wyrwaæ wolne s³owo z gard³a! Przenigdy! Trupem siê tu uwalê, a bêdê gada³,
co mi siê podoba!
- Dajcie¿ mu siê wygadaæ... - rzek³ Jarzymski.
- Bêdê gada³, i to wci¹¿ o tobie. Wiem, a przynajmniej s³ysza³em, ¿e w Borchowskim Ogródku na Miodowej u³atwia³eœ...
- Chce miê nie tylko jutro przy szopie zg³adziæ swoj¹ straszn¹ szpad¹, ws³awion¹ w dwunastu ucieczkach z placu boju - drwi³ Jarzymski -ale jeszcze zdyshonorowaæ przed œmierci¹ dla
unikniêcia sp³aty d³ugu.
- Mylisz siê. Bêdê tañczy³ na twoim grobie, to prawda, ale ci wystawiê pomnik ze stosownym napisem w jêzyku ³aciñskim. Wyliczê wierszem jambicznym twe zas³ugi.
- Tego nie rób, bo i w krótkim wierszu nie wytrzymasz, ¿eby nie ze³gaæ.
- Zauwa¿y³em - przekrzycza³ innych zezowaty wy³a¿¹c ze swego k¹ta - ¿e Benedykt d¹¿y do
absolutum dominium.
- Nikt nie zauwa¿y³ tego - odpar³ nazwany Benedyktem - prócz ciebie, bo ty masz wprawê.
Nie rozumiem tylko, czemu siê teraz martwisz tym, z czego niedawno radowa³eœ siê tak
g³oœno.
- Có¿ znowu ci plot¹?
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- Przypominam tu bladookiemu, ¿e jest mieszczaninem, nale¿y do stanu trzeciego, nie do nas,
którzy tyle win dŸwigamy na frakach i fryzurach.
- DowiedŸ mu tej hañby, bo inaczej ska¿emy ciê na zap³acenie ca³ej kolacji.
- Przecie to oczywiste. Ju¿em by³ wówczas wyszed³ z ko³yski na szerszy horyzont, a nawet
stawia³em pierwsze pas na nie³atwej wcale posadzce umizgów, gdy obecny tutaj bladooki
zapisywa³ siê na ratuszu warszawskim w poczet mieszczan, do cechu cnotliwych szewców
czy nawet do grona arcywymownych krawców.
- K³amiesz! - zawo³a³ zezowaty.
- Pójdziemy na ratusz i sprawdzimy!
- Walmy na ratusz!
- Ka¿emy Koehlerowi pokazaæ ten dokument.
- Wiêc jak¿e? - krzycza³ mówca - je¿eli znajdziemy tam jego podpis z odpowiednio patriotycznym zakrêtasem, co wtedy? Gdzie sprawiedliwoœæ?
- Wrzucimy go do otch³ani bia³oskórników, zjednoczonych z szewcami.
- Kazali mu zanurzaæ rêce po same ³okcie w s³ojach z kiszonymi ogórkami i wymawiaæ po
trzykroæ: Mak be nak!- be³kota³ blondyn siedz¹cy obok Rafa³a.
Patrza³ mu w twarz zupe³nie zamglonymi oczyma i czepia³ siê rêkoma ramienia. Jarzymski,
bynajmniej nie zmieszany mnóstwem zaczepek rotmistrza i innych, dba³ o Rafa³a z pilnoœci¹.
Nalewa³ mu z grubej butli burgunda, podsuwa³ talerze i potrawy. Rafa³ pi³ chêtnie, byleby nie
siedzieæ z bezczynn¹ niezgrabnoœci¹, któr¹ (czu³ to dobrze) wszyscy widzieli. Wino doda³o
mu odwagi i wesela. Coraz bezczelniej i niedbale] wlepia³ oczy w twarze siedz¹cych, ws³uchiwa³ siê w rozmowy, a raczej w k³ótnie wrzaskliwe, w opowieœci i grube anegdoty. Francuzi emigranci prym trzymali w tym wzglêdzie, choæ i krajowcy dotrzymywali im kroku. Po
drugiej stronie sto³u rozwali³ siê by³ i siedzia³ z ³okciami daleko na stó³ wysuniêtymi cz³owiek lat czterdziestu z gór¹, o twarzy czerwonej i surowych oczach. Rozpi¹³ koszulê, rozluŸni³ chustkê i g³oœno sapa³. Oczy mia³ wlepione w Rafa³a.
Rzek³ do niego:
- A waszmoœæ z jakich Olbromskich, jeœli ³aska?...
- S³ysza³eœ, ¿e z Sandomierszczyzny - burkn¹³ Jarzymski przerywaj¹c rozmowê z kim innym.
- Ciebie siê pytaj¹, filozofie? Z Sandomierskiego? Jeœli z Sandomierskiego i Olbromski, to
powinien byæ bratem czy krewniakiem Piotra...
- Brat jestem.
- Ano! Gdzie¿ on teraz siedzi, ten mizantrop?
- Umar³ kilka lat temu.
- Umar³... - rzek³ tamten ze spokojem, jakby siê dowiadywa³, ¿e brat Rafa³ów inny folwark
wzi¹³ w dzier¿awê. - Szkoda ch³opa, oficer by³, co siê zowie, z instrukcj¹, choæ pedant i kaznodzieja. Sta³ w mojej okolicy. ¯yliœmy. Febris go trzês³a z indygnacji, kiedyœmy, m³odzie¿
okoliczna, sprowadzali sobie guziki modne do fraków, szlaczki do kamizelek, sprz¹¿ki do
trzewików, paryskie trzewiki i worki do w³osów od Carpentiera, kiedyœmy o tym gadali,
sprzeczali siê, dysputy wiedli. Bywa³ u mnie w Oleœnicy, kiedy to pod Po³añcem le¿eli.
- W Oleœnicy! - ¿ywo zawo³a³ Olbromski.
Jedno z najpiêkniejszych wspomnieñ ¿ywota, noc s³owicza z przecudownymi gwiazdami, jakich ju¿ nigdy potem oczyma nie widzia³, przemknê³o w lotnym widzeniu.
- No, w Oleœnicy, w moim gnieŸdzie. Znasz mo¿e waszmoœæ to miejsce?
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- Tak. JeŸdzi³em tamtêdy do brata pod Ma³ogoszcz.
- A toœ sobie wasze tward¹ drogê wybra³... Ze Staszowa na Brody, co?
- A w³aœnie! Wielkie tam stawy, trzciny, dalekie ³¹ki.
- A stawy piêkne, to prawda. Knieja tam teraz, bracie, otworem staje... Psy skoml¹! Tylko
patrzeæ, rych³o pierwszy przymrozek pobieli suche liœcie...
Podniós³ siê, wyci¹gn¹³ rêkê i, patrz¹c w Rafa³a swymi ciê¿kimi oczyma, mówi³:
- Skoroœ waœæ dobrze o Brodach wspomnia³, a Oleœnicê znasz, z mojej strony jesteœ, a nadto brat
dawnego towarzysza, toœ sam towarzysz i brat. Pijê w twe rêce, bracie... jak ci na imiê? - Rafa³.
- W twoje rêce, Rafa³! Nasamprzód za tamtego, za Piotra. Niech sobie odpoczywa w pokoju
wiecznym!
- Niech odpoczywa... w pokoju wiecznym... - rzek³ Rafa³ rozrzewniony, wychylaj¹c wielki
kielich do ostatniej kropelki.
- Iterum, bracie!
- Iterum atque iterum!
- To nie by³ ³otr, pies i zawalidroga taki jak ja i ty! Boœ i ty ³otr, pies i zawalidroga, skoro
siedzisz miêdzy tymi urwipo³ciami i ¿³opiesz wiñsko, zamiast psiarniê puszczaæ. Ty myœlisz,
¿e ci psy nie zale¿¹ pola, ¿e ty godnego psa mo¿esz latami trzymaæ w zamkniêciu. Bajki!
Rafa³ kiwa³ dobrodusznie g³ow¹ i przez ³zy patrza³ w twarz mówcy.
- Tamten to by³ statysta, m¹drala. Ho-ho! Jak nam nieraz zacz¹³ de publicis bajaæ, to my siê
ma³o nie pobeczeli. Chocia¿ co do szermierki, to nie. Nigdym siê z nim, dziêkowaæ Bogu,
nie sk³ada³ ze zwady i w kolerze, alem te¿ zimnym okiem snadniej widzia³. Poszatkowa³bym
go na kapustê, gdyby do rzeczy przysz³o, bo rêki, powiem ci otwarcie, nie mia³...
Rafa³ pomyœla³ sobie, ¿e pewnie dlatego nieboszczyk brat wybra³ pistolety po sprzeczce
z Gintu³tem. Zl¹k³ siê walki na szpady. Ze strachu umar³... Niemi³e rozczarowanie co do brata, obrzydliwe rozstrzygniêcie zagadki przewinê³o siê w jego sercu. Uderzy³ w kielichy i pi³
têgo, ¿eby z siebie wygnaæ zmorê wspomnienia. Wnet zacz¹³ mu imponowaæ nowy przyjaciel. Pragn¹³ rzuciæ mu siê w objêcia, czymkolwiek wyraziæ swoje uczucie. W pewnej chwili
wsta³ i zawo³a³ na ca³y g³os, uroczyœcie wznosz¹c szk³o do góry:
- Wnoszê ten toast na czeœæ psiarni w Oleœnicy!
- A ten co znowu? - wo³ano.
- S³yszeliœcie!
- Kto to jest?
- Doje¿d¿acz Kalinowskiego...
- Ja wnoszê ten toast - wo³a³ zezowaty naœladuj¹c do z³udzenia dr¿¹cy nieco g³os Rafa³a - nie
tylko na czeœæ psiarni w Oleœnicy, lecz i na czeœæ kurnika w Pacanowie!
G³osy te ginê³y w nadzwyczajnej wrzawie. Rafa³ ze œciœniêtymi piêœciami zacz¹³ siê przedzieraæ do zezuj¹cego przeœmiewcy, ale nie móg³ roztr¹ciæ zbitego t³umu. Dwaj przeciwnicy rzucali siê tutaj na siebie z krzykiem:
- Twoje dobra na Litwie! K³amco, dr¿yj ! Wiadomo przecie, ¿eœ siê dorobi³ jako hecmajster
na Brackiej ulicy.
- Cha, cha, cha! - rycza³ t³um zgromadzony.
- To ciê zajecha³! Tej plamy nawet Caren z ciebie nie wywabi.
W ca³ej sali nie by³o ju¿ ogólnej rozmowy ani rozmowy w ogóle.. Przekrwione oczy ledwo
widzia³y. Jedni œciskali siê z niezmiern¹ serdecznoœci¹, inni patrzyli na siê wzajem spode ³ba.
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Przez rozwarte okna wia³ przejmuj¹cy ch³ód jesienny. Rotmistrz przekrzycza³ wszystkich:
- Czy tu myœlicie do rana siedzieæ? Teatr!
- Prawda - wo³ano — teatr! Teatr siê zacz¹³. Co ¿ywo! Zbierajcie siê. Koñczcie!
Jak na zawo³anie, okr¹g³y gospodarz zjawi³ siê we drzwiach. Nisko schyli³ wypudrowan¹
g³owê... Wymieni³ jak¹œ sumê, a wnet ten i ów zacz¹³ rzucaæ na stó³ dukaty obr¹czkowe.
Gospodarz zgarnia³ je z rzewnym uœmiechem, schylaj¹c kark i przymru¿aj¹c oczy w taki sposób, jakby tylko-tylko oczekiwa³ ciosu katowskiego topora. Zjawili siê lokaje podaj¹cy kapelusze, laski, p³aszczyki, okrywki. Ca³a banda z ha³asem minê³a salony klubu i wypad³a na
ulicê. M¿y³ drobny, zimny deszczyk. Ciemnoœci niezg³êbione panowa³y naokó³. Nigdzie nie
by³o widaæ ani fiakrów, ani przewodnika z latarni¹, wiêc ca³e towarzystwo g³oœno ha³asuj¹c
ruszy³o œrodkiem ulicy po b³ocie. Jarzymski chwyci³ Rafa³a pod rêkê i poci¹gn¹³ go naprzód:
- Idziemy na teatr...
- Teatr... Czy to tego Bogus³awskiego?
- Co pleciesz?!
- A przecie¿ go wszyscy chwal¹, co widzieli...
- U was na wsi?
- A no...
- Wiedz¿e o tym, ¿e tamto jest buda, o której siê nawet nie mówi. Dobre to sobie jest dla
stangretów, lokajstwa, ³yków i wszelkiej gawiedzi z miasta. Nigdy siê z tym nie odzywaj, ¿e
chcesz to widzieæ, bobyœ siê finalnie skompromitowa³. No i mnie przy tej okazji... Idziemy
na théâtre de société, do Radziwi³³owskiego pa³acu...
- Ale¿ dobrze! Nie wiem o niczym...
- Trzeba, ¿ebyœ wiedzia³, skoro jesteœ miêdzy ludŸmi nale¿¹cymi do socjety. I tam chodzi
wprawdzie banda So³tykowska i Sapie¿yñska dla pokazania na z³oœæ nam swej polakierii, ale
g³ówny kontyngens widzów - to mot³och. Uwa¿asz?
- Jeszcze jak!
Wlekli siê œrodkiem ulicy, skrêcali za drugimi z zau³ka w zau³ek, utykaj¹c w do³ach i ka³u¿ach. Id¹cy przodem œpiewali jak¹œ pieœñ awanturnicz¹. Rafa³, ju¿ w klubie zamroczony, na
powietrzu traci³ coraz wiêcej w³adzê w nogach i rêkach. Gdyby nie Jarzymski, run¹³by by³
w pierwsz¹ lepsz¹ ka³u¿ê. D³ugo nie wiedzia³ wcale, gdzie jest. Dopiero wprowadzony na
schody wiod¹ce do sali teatralnej - przyszed³ nieco do siebie. Banda t³oczy³a siê przy
drzwiach zamkniêsych, usi³uj¹c wejœæ, chocia¿ ju¿ pierwsza komedyjka Dorata pt. Le feinte
par amour mia³a siê ku koñcowi. Kiedy Rafa³ za innymi wt³oczy³ siê do sali, spostrzeg³, ¿e
by³a pe³na po brzegi. Znalaz³szy siê na parterze, w s¹siedztwie ló¿ zajêtych przez damy, towarzysze wyprawy przycichli i uspokoili siê. Wejœcie ich zwróci³o uwagê wszystkich. Spostrze¿ono wyrazy ich twarzy i we wszystkich lo¿ach poczêto szeptaæ. Rotmistrz zauwa¿y³ to
i mówi³ swym basowym szeptem:
- Widz¹ nas na wskroœ. Jesteœmy œmieszni. WychodŸmy, jak tylko sztuka siê skoñczy.
- WychodŸmy!
- Duszno...
- Anizetka - szepta³ rotmistrz - podajê myœl: chodŸmy in corpore do budy Bogus³awskiego.
Tam tak¿e dziœ pokazuj¹. Mo¿na bêdzie zabawiæ siê.
- Dobra myœl!
- WychodŸmy!
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- Dalej w drogê!
Wkrótce, skoro tylko zas³ona spad³a, ca³e gremium wysunê³o siê chy³kiem. Wiêkszoœæ mia³a tu oczekuj¹ce przed teatrem powozy, karykle i lokajów ze œwiat³em, ruszono tedy na plac
Krasiñskich gwarno i z pieœniami. Jarzymski jecha³ w powozie z Rafa³em i kimœ jeszcze,
kogo zwano Bursztynkiem. Ów towarzysz wyprawy ci¹gle coœ gwarzy³ zanosz¹c siê od
œmiechu.
- Có¿ oni tam bêd¹ odstawiali? Jarzymek, ty wiesz pewno?
- Jakiego prawdopodobnie Cyda albo Hamleta. Kto ich tam wie? Mo¿e jak¹ niemiecko-czu³¹
operê, jaki Flet zaczarowany...
- Piêkne, ach, dekoracje „pêdzla” pana Smuglewicza i wycie tych oberwañców w jêzyku
przodków... Có¿ my tam bêdziemy robili?
- Zobaczy siê. Jest bufet.
- No, bufet... Ale ja nie jestem spragniony ich lokajskiego piwa... Przepraszam, mo¿e tam
sprzedaj¹ piwo szlacheckie?...
- Wyrzucê ciê z powozu!
- Wobec tego...
- SiedŸ spokojnie i czekaj!
- Podejrzewam ciê od dawna, ¿e jesteœ ow³adniêty przez wulkaniczne ognie patriotyzmu d’antichambre i dlatego miê tam wieziesz w chwili, kiedy otoczon jestem przez md³oœci.
- Mogê ciê, powtarzam, zaraz wyrzuciæ, jeœli ci o to idzie.
- A, przepraszam! Nie masz po temu prawa, skoro w perspektywie jest bufet.
Za chwilê wszyscy znaleŸli siê w ciemnych,, ³ojowymi œwieczkami nêdznie rozwidnionych
przejœciach i sionkach teatru. Z ha³asem i wrzaskami kazali sobie sprowadziæ aktora sprzedaj¹cego bilety, który ju¿ by³ kasê zamkn¹³, i rozmawiaj¹c na g³os weszli do sali. By³o tam pe³no, tylko publicznoœæ by³a zupe³nie inna. Grano tragediê Racine’a pt. Brytannik. Ponure gadanie wierszem rymowanym rozlega³o siê ze sceny, s³abo rozwidnionej œwieczkami.
- To jest ogromnie wzruszaj¹ce, moœci panowie, nieprawda¿? - mówi³ g³oœno do kolegów
rotmistrz, ledwie wszed³ na salê i nim spojrza³ na scenê.
- Jesteœmy poruszeni do g³êbi ¿o³¹dków...
- Mnie w¹troba wyskoczy³a z klubów i chodzi samopas.
- Rozepchnijcie, jeœli ³aska, tych rodaków z Podwala i Krzywego Ko³a! - wo³a³ Anizetka. Nie po to przyszed³em do tej otch³ani z zap³aconym biletem, ¿eby mieli sposobnoœæ deptania
po moich wypielêgnowanych nagniotkach.
- ¯¹daj natychmiastowego zadosyæuczynienia od tej chudej aktorki, która do reszty zg³upia³a
ujrzawszy boleœæ wyryt¹ na twym obliczu.
- Wielki Bo¿e! widzê mego fagasa. Ogromne uczucia miotaj¹ jego piersi¹, gdy s³ucha tych
piêknych banialuków... A jednak tytuñ kradnie mi wci¹¿ tak samo, nie bacz¹c na doznan¹
podnios³oœæ wra¿eñ.
- Gdzie¿ jest bufet zapowiedziany w programie widowiska? - wo³a³ towarzysz, który przyjecha³ w karetce Jarzymskiego.
- Bufet jest w izbie s¹siedniej! - g³oœno odezwa³ siê jakiœ mê¿czyzna siedz¹cy w lo¿y parterowej.
- Dziêkujemy za tak dramatyczn¹ wskazówkê nieznanemu przyjacielowi naszej niedoli... mówi³ impertynencko rotmistrz w kierunku owej lo¿y.
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Rozepchn¹³ t³um, który w milczeniu przys³uchiwa³ siê awanturze, i szed³ w stronê bufetu.
Wiêkszoœæ towarzyszów uda³a siê za nim, niektórzy zostali na œrodku parteru. Rafa³ znalaz³
siê w bufecie i znowu pi³ du¿o. S³abo wiedzia³, ¿e czegoœ krzyczano, a sam mia³ przed oczyma to salê widzów, to znowu przek¹ski i flaszki, roz³o¿one na stole bufetowym. Rzuca³ na
ten stó³ dukaty wygarniête z kieszeni, le¿a³ w czyichœ ramionach... K³u³y go po twarzy ogolone brody, muska³y w¹sy, œwieci³y siê przed nim roziskrzone oczy i przyjazne g³osy mówi³y
mu jakieœ zdania, na które zgadza³ siê bez zastrze¿eñ. Przez pust¹ ju¿ salê teatru, któr¹ oœwietla³a samotna œwieczka w latarni, póŸno w noc wyszed³ w towarzystwie innych osób, z p³on¹c¹ g³ow¹. Wlók³ siê po b³ocie ulicznym, ha³asuj¹c tak samo jak inni. O jakiejœ porze zobaczy³ przed sob¹ w grubej ciemnoœci dwie latarnie nadje¿d¿aj¹cego powozu. Furman krzycza³
ordynarnie z koz³a, ¿eby siê z drogi usuwaæ. W tej samej chwili Rafa³ ujrza³ w œwietle prawej latarni eleganckie ¿ó³te sztylpy i buty unurzane w b³ocie, a stoj¹ce na szprychach ko³a.
Gruby pomruk rotmistrza rozleg³ siê nad g³owami id¹cych i furman z krzykiem przera¿enia
run¹³ z koz³a w ka³u¿ê. Nogi w sztylpach znalaz³y siê na miejscu furmañskich. Konie, œci¹gniête potê¿nym ciosem bata, skoczy³y z miejsca jak oszala³e i kareta polecia³a w zau³ek. S³ychaæ by³o przez chwilê rozpaczliwe wrzaski zamkniêtych w niej kobiet.
Ktoœ mówi³:
- Nic siê wam, baby, nie stanie! Rotmistrz odwiezie was na miejsce dwa razy prêdzej ni¿ to
bydlê...
Ulice by³y zupe³nie puste i ciemne jak pieczary. Str¹cenie z koz³a furmana by³o dla t³umu,
id¹cego dotychczas w spokoju, jak gdyby pobudk¹ do czynu. Opanowa³a wszystkich istna
furia. Rafa³ s³ysza³ ciosy lasek spadaj¹ce na ³eb i grzbiet furmana i zanosi³ siê od œmiechu
s³ysz¹c jego wrzaski. Gdy stangret wydar³ siê z r¹k napastników, laski poczê³y spadaæ na œciany kamienic, drzwi sklepów, ¿elazne kraty ogrodów. Co chwila jakaœ szyba; œpi¹ca skromnie
w ciemnoœci, wydawa³a dziewiczo przeraŸliwy wrzask rozlatuj¹c siê w kawa³ki. Œwista³y
w powietrzu zerwane ze œcian blaszane szyldy, dudni³y bramy szczelnie zamkniête, w które
³omotano piêœciami, kijami, obcasami. Ktoœ skrzesa³ ognia i przez chwilê Rafa³ podziwia³
czterech ze swych nowych towarzyszów, z których dwaj stali na balkonie pierwszego piêtra
w¹skiej kamieniczki. Dostali siê tam po ¿elaznych sztachetach otaczaj¹cych s¹siedni ogródek. Dwaj inni stali jeszcze na szczycie ogrodzenia, przechyleni nad ulic¹. Tak wspólnymi
si³ami wyrywano ze œciany szyld przytwierdzony do ¿elaznej sztaby nad zamkniêtymi drzwiami sklepu. Kilka par tych potê¿nych r¹k szarpa³o sztangê do góry i na dó³. Gruz sypa³ siê
w oczy... W tej samej chwili trzeszcza³y podwa¿ane drzwi i wydawa³y znakomity ³oskot talerze felczerskie str¹cone z wysoka, którymi ktoœ wydzwania³ marsza. Tu i owdzie w oknach
zapala³o siê œwiat³o. Przera¿one bia³e figury snu³y siê i biega³y za wybitymi szybami...
Dopiero po³owa ulicy zosta³a w ten sposób oporz¹dzona, gdy naraz z g³êbi s¹siedniego zau³ka da³y siê s³yszeæ kroki ludzi równo maszeruj¹cych. Jak b³yskawica - cisnê³a w ciemnoœci
swój nag³y strza³ œwiat³a œlepa latarnia.
- Zybenknopfy! - wrzasn¹³ przyjaciel Rafa³ów, w³aœciciel oleœnickiej psiarni.
- A ³otry, jesteœcie!
- Bij pludra!
- Hab Acht!- rozleg³ siê w ciemnoœci spokojny g³os. T³um pijany zbi³ siê w gêst¹ kupê. Gdy
nowy sztylet œwiat³a latarni przebi³ mroki g³êbokie, Rafa³ zobaczy³ w nim potê¿ne rêce, trzymaj¹ce niby sztandar wyrwan¹ sztabê z szyldem. W chwilê potem blacha szyldu zgrzytnê³a
176

w powietrzu. Rozleg³ siê furkot dr¹ga i urwany ryk. Po nim drugi, trzeci... ¯o³nierze patrolu
dobyli szabel i poczêli z ramienia r¹baæ na œlepo. Anizetka, Bursztynek, Szpic, Szpilka
i wszystek t³um towarzyszów run¹³ na nich z laskami, z kamieniami znalezionymi na ziemi.
Wnet ¿elazny dr¹g si³acza z Oleœnicy przewa¿y³ szalê zwyciêstwa na stronê awanturników.
Ront rozsun¹³ siê i cofa³ pod œcianami kamienic. Rozlega³y siê œwistki, krzyki niemieckie
wo³aj¹ce o pomoc, jêki i przekleñstwa.
- Do kupy! - wo³ano.
- Do kupy, moœci panowie! - komenderowa³ przygodny wódz.
- Wzi¹æ siê za rêce, i w ty³!
- Osacz¹ nas, w ty³! - wo³ali wszyscy.
Rafa³ nie mia³ nic w rêku, nawet laski. Mimo to z wyci¹gniêtymi rêkoma szed³ naprzód, co
chwila œciskaj¹c d³oñmi ciemnoœæ. Gniew ukropem kipia³ w nim i gna³ go do boju. Szukaj¹c
tak w mrokach rêkoma, uj¹³ mizerne drzewko przywi¹zane do wysokiego i têgiego ko³ka.
W mgnieniu Ÿrenicy owa ¿erdka poczê³a œmigaæ i szeroko graæ w powietrzu, zataczaj¹c obszerne krêgi. Koniec jej trafi³ wreszcie na ¿ywe miêso.
Wówczas dopiero Olbromski wzi¹³ waliæ z sandomierska. ¯o³nierz, z którym siê zmaga³,
p³atn¹³ go do krwi raz i drugi pa³aszem w szyjê i w rêkê. To podnieci³o animusz a¿ do wœciek³oœci. Wymacawszy go dobrze ob³udnymi ciosami, Rafa³ rypn¹³ z góry, w ³eb, od jednego
razu i obezw³adni³. Prusak osun¹³ siê na ziemiê. Wówczas zwyciêzca znalaz³ go nagimi rêkami i pocz¹³ kuæ w zêby. Gdy tamten na dobre omdla³, powlók³ go ze sob¹ po b³ocie, mamrocz¹c sobie pod nosem.
Wedle rozkazu wodza garœæ walecznych awanturników cofa³a siê poœpiesznym marszem ku
wylotowi ulicy. Patrol, nie czuj¹c przed sob¹ napastuj¹cych, zacz¹³ posuwaæ siê naprzód,
œwiec¹c sobie latarniami, dŸwigaj¹c z ziemi poturbowanych, cuc¹c omdla³ych.
Tymczasem „Blacha” uchodzi³a coraz szybciej zwart¹ kolumn¹. Kiedy dosiêgniêto placu i ulic
z niego wychodz¹cych, wszyscy czym prêdzej dla zmylenia poœcigu rozeszli siê w ró¿ne strony. Rafa³ jakoœ otrzeŸwia³ i zdo³a³ dopytaæ siê o Jarzymskiego. Szli w kilku, prêdko, bocznymi ulicami, zau³kami, przejœciami, wzi¹wszy siê za rêce. Nie zatrzymali siê wczeœniej, a¿
dosiêgli bezpiecznego schronienia. ZnaleŸli je w wiadomych Jarzymskiemu rozkosznych gajach asyryjskiej Mylitty.
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Gnosis
Nazajutrz Rafa³ ockn¹³ siê bardzo póŸno w jakimœ ciemnym schronieniu. By³a to sypialnia
Jarzymskiego, który obok chrapa³ na sofie. Z niewys³owionym podziwem Rafa³ zacz¹³ liczyæ
czas i spostrzeg³, ¿e okna stancyjki nie by³y zas³onione. By³ to wiêc wieczór dnia nastêpnego. W przyleg³ych pokojach s³ychaæ by³o gwar rozmów osób graj¹cych w karty. Olbromski
le¿a³ na swej poœcieli z oczyma przymkniêtymi, pe³en takiego do siebie wstrêtu, ¿e z najg³êbsz¹ wdziêcznoœci¹ powita³by kata i jego propozycjê przechadzki na szafot, byleby z zawi¹zanymi oczyma. Nie by³ w mo¿noœci znoszenia fizycznych uczuwañ wczorajszego dnia,
a osobliwie nocy. Chowa³ przed nimi g³owê to tu, to tam, odwracaj¹c siê ku czemuœ jaœniejszemu, ale w ka¿dym miejscu ciemnoœci biela³o straszliwie - œmiej¹ce siê podle, ociek³e cynizmem, nagie cielsko dnia wczorajszego. Miliardy uk³uæ bezsilnego ¿alu k¹sa³y piersi jak
nocne komary b³otnistej okolicy. Nie mo¿na by³o ani ich odegnaæ, ani spostrzec. Tylko ¿¹d³a
ich zostawa³y w cz³owieku i rozlega³ siê cichy, bezmyœlny, obrzyd³y g³os.
W jednej chwili Rafa³ zdecydowa³ siê, ¿e musi wyjœæ z tego lokalu. Znalaz³ po ciemku ubranie i wdzia³. Narzuci³ p³aszcz na ramiona i wyszed³. W kieszeni namaca³ jeszcze kilka dukatów. Jednego z nich wcisn¹³ w garœæ lokajowi, którego w przedsionku zdyba³, i kaza³o siê
odprowadziæ do pa³acu ksiêcia Gintu³ta. By³ pewny, ¿e go tam ju¿ wcale nie wpuszcz¹, a jednak tam w³aœnie d¹¿y³.
Jeœli - myœla³ - nie zechce mnie wiêcej widzieæ, no, to co innego... Wtedy poszukam jakiego
hotelu, zajazdu...
Pragn¹³ tê noc za jak¹ b¹dŸ cenê przepêdziæ w samotnoœci, nie s³yszeæ obok siebie chrapania
Jarzymskiego. Nie myœla³ o tym wcale, co bêdzie czyni³ póŸniej; chodzi³o mu jedynie o chwilê bie¿¹c¹, o zdarcie koszuli Dejaniry. Gdy wreszcie stan¹³ przede drzwiami pa³acu i zadzwoni³, wyda³o mu siê to rzecz¹ tak g³upi¹, ¿e kaza³ s³u¿¹cemu Jarzymskiego czekaæ na siebie.
By³ pewien, ¿e go krótko i wêz³owato wyprawi¹ tam, sk¹d przyszed³. Tymczasem stary
£ukasz otworzy³ mu drzwi z tym samym powinnym i grzecznym uk³onem, prowadzi³ go
z ¿yczliwymi ruchami. W pokoju, gdzie Rafa³ pierwsz¹ noc spêdzi³, by³o ciep³o. S³u¿¹cy zapali³ dwie woskowe œwiece i cicho oddali³ siê. Rafa³ czu³ dla niego wielk¹ i rzewn¹ wdziêcznoœæ. By³ oto nareszcie sam w cichym i powa¿nym miejscu. Co tchu rozebra³ siê, zakopa³
w poœcieli i mia³ zamiar zdmuchn¹æ œwiecê, gdy drzwi siê znowu z cicha otwar³y i £ukasz
wniós³ na tacy du¿¹ szklankê jakiegoœ napoju. Ustawi³ to na stoliku obok ³ó¿ka z ³agodnym
i uroczystym wyrazem twarzy, a z uk³onem wyszed³. Rafa³ skosztowa³ owego napoju i znalaz³, ¿e jest dobry nad wszelki wyraz. Wypi³ do dna.
Zaledwie zgasi³ œwiecê, uczu³ siê znowu w mocy niezwyciê¿onego wstrêtu. Nie by³y to wspomnienia, gdy¿ te pieœci³y go raczej i w³ada³y nim jeszcze, nie by³y wyrzuty sumienia, tylko
nieznoœne, przemierz³e uczucie obecnoœci z³ego.
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Zamyka³ oczy, poczyna³ myœleæ o czym innym, budowa³ plany na przysz³oœæ, nerwowo gra³
w karty, wykonywa³ w marzeniu bohaterskie napady w gronie elegantów pierwszej wody, gdy
oto nagle zjawi³a siê na jego piersiach ohydna g³owa. To by³o w³aœnie samo, w osobie swojej
-z³e. Coœ jak g³owonóg-oœmiornica z kostnymi ssawkami, potworne, bez kszta³tu, zimne, oœlizg³e, opasuj¹ce... Nie dawa³o siê odtr¹ciæ ani zedrzeæ z piersi. Zimny pot osiad³ kroplami na
czole pe³nym o³owiu, a na duszy owa tajemnicza zmaza, której ¿adna z potêg nie mog³a zniweczyæ. Gdy ciê¿ki sen zawar³ powieki, i wówczas cierpienie zosta³o na piersiach. G³owonóg przemieni³ siê w kobiecego trupa, w rozdête, opuch³e, œliskie i lepkie cia³o topielicy.
Straszliwe zw³oki oplot³y szyjê œpi¹cego grubymi rêkoma, wygni³e oczy wlepi³y siê w je-go
sen, i dawno struchla³e usta przywar³y do jego ust. S³ysza³ w g³êbi swej duszy przemierz³y
podszept mi³osny...
Obudzi³ siê póŸno w nocy i usiad³ na poœcieli, wstrz¹œniêty czymœ obcym, jakby rêk¹ mocnego cz³owieka. £zy p³ynê³y z jego oczu, zalewa³y twarz, ³zy dobywaj¹ce siê z najg³êbszego
dna duszy. Ale zarazem wylewy ich oczyszcza³y tajemnicze, podziemne g³êbie, z których
pochodzi³y. Ca³e cia³o trzês³o siê, gdy tak sp³ywa³y, podobnie jak dr¿y ziemia, gdy burza
w dal i noc uchodz¹ca grzmi i strzela piorunami. Nagle z mroków pó³snu wywinê³a siê jasna
myœl, zupe³nie jak postrzegalny dla oczu, kszta³tny gzygzak œwiat³a:
Có¿ mi to jest?
Ale odpowiedŸ nie wysuwa³a siê z ciemnoœci. Tylko nowy potok bujnych, silnych wzruszeñ,
niby m³oda krew z rany zadanej ¿egad³em zbója, sp³yn¹³ i obmy³ twarz skryt¹ w d³oniach.
I tak ju¿ prawie do samego rana trwa³o bezkszta³tne dumanie, walka nie daj¹ca siê wyraziæ
s³owami, jakoby zawód choroby z chorob¹ o ca³e bary i piersi, jakoby zapasy si³y z si³¹. Na
podobieñstwo przelotnych ob³oków widziad³a przemierz³e objaœnia³y straszliwe dzieje tych
rzeczy, spraw i ludzi, z którymi styka³ siê wczoraj. Dolatywa³o do niego z pró¿ni niewys³owione skowyczenie nêdz ludzkiego mot³ochu, zion¹³ z pojedynczych chwil wczorajszych, jak
gdyby z zaklês³ych grobów, fetor gnojowisk pod³oœci, upadku, pomsty, zbrodni, zdychania
w hañbie. Co kiedykolwiek s³ysza³ o tych sprawach, to teraz z si³¹ roztrzaskuj¹c¹ g³owê rwa³o obok, stronami. Rêce drêtwia³y z ohydy, ¿e siê nimi dotyka³ tych ran brocz¹cych sin¹,
zgni³¹ krwi¹, g³owa p³onê³a od myœli, których rozum, zdawa³o siê, nie by³ w stanie obj¹æ
i zmieœciæ w sobie.
Nazajutrz wsta³ z ³ó¿ka blady, zdruzgotany na duszy, sam dla siebie odmienny i niezupe³nie
zrozumia³y. Obojêtnie szed³ do sali, gdzie poprzednio zasta³ ksiêcia. Ju¿ zbli¿aj¹c siê do
drzwi ¿elaznych us³ysza³ rozmowê, która pod wysokim sklepieniem donoœnie siê rozlega³a.
Ksi¹¿ê rozmawia³ ze swoim towarzyszem, owym majorem wojsk pruskich. Obadwaj pochyleni byli nad ksiêgami wielkich rozmiarów, oprawionymi w bia³¹ skórê. Gdy Rafa³ wszed³,
na chwilê zamilkli i przerwali sw¹ pracê. Wojskowy, podobnie jak za pierwszym razem, skierowa³ na niego swe oczy naiwne i badawcze, zdumiewaj¹ce oczy olbrzymiego dziecka. Na
uk³on Rafa³a odpowiedzia³ przyjaznym pochyleniem wielkiej g³owy i uœmiechem tak szczerym, pe³nym dobroci, zachêty, jakiejœ nieœmia³ej przychylnoœci, która narzucaæ siê nie chce,
lecz przyjêt¹ byæ pragnie, ¿e Rafa³ znowu uczu³ siê wzruszonym. Tylko dziœ w daleko wiêkszej mierze...
- Mia³em ju¿ zaszczyt-rzek³ ksi¹¿ê wskazuj¹c Olbromskiego oczyma - przedstawiæ mego sekretarza.
- A tak... Bardzo mi przyjemnie poznaæ waszmoœæ pana.
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- Bêdziemy teraz mieli mo¿noœæ szybszego dociekania w Augustynie... - szepn¹³ jeszcze ksi¹¿ê jakby prosz¹co.
- To bardzo dobrze, osobliwie dla mnie. Waæpan przyje¿d¿asz wprost ze wsi? - spyta³ major.
- Tak, nie by³ tu wcale i nigdy. Nikogo w Warszawie nie zna. Wszak prawda?
- Tak, prawda... - wyszepta³ Rafa³.
- Przez kilka lat sam gospodarowa³, w³asnorêcznie sia³, ora³... Wszak prawda? Takeœ mi wasze donosi³ w liœcie?
- Tak, donosi³em....
Na twarzy majora zaœwieci³ siê uœmiech dobry, g³êboki, jakby do dna rozwidnia³ ca³e jego
cia³o. Zarazem jakieœ prêdkie zach³yœniêcie, daj¹ce siê czêsto zauwa¿yæ u nieœmia³ych ch³opców, wstrz¹snê³o kilkakroæ jego olbrzymi¹, niedŸwiedzi¹ figurê.
- Praca na zoranej roli - zacz¹³ mówiæ g³osem wstrzemiêŸliwym, dopraszaj¹cym siê o ³askawy pos³uch - wydaje mi siê byæ najwy¿szym szczêœciem, jakiego cz³owiek dost¹pi³. Tak s¹dzê, tak w g³êbi serca mniemam. Nigdy sam nie by³em do tyla szczêœliwy, ¿eby tej ³aski dost¹piæ. Jestem ¿o³nierzem... Mieæ w rêku swych mo¿noœæ wyprowadzania z nagiej ziemi czegoœ tak tajemniczego, cudnego w swej budowie, w swym ¿yciu i œmierci, jak k³os pszeniczny, nie jest¿e to byæ wspó³twórc¹ cudu?
Rafa³owi nie trafia³ do przekonania ten wywód. Tote¿ na twarzy jego odmalowa³ siê mêtny
jakiœ wyraz. Major nie zra¿ony mówi³ dalej g³osem cichym, z niemiecka akcentuj¹c wyrazy
i zdania:
- Nigdzie potêga, niewys³owiona m¹droœæ, mi³oœæ jednako zawsze silna, bez pocz¹tku i koñca, wiekuiœcie ta sama, wielki duch Budownika œwiata, nie objawia siê bardziej ni¿ w dojrzewaniu ziarna, w rodzeniu siê traw na ³¹ce, gdy przygrzeje s³oñce wiosenne - i w umieraniu
ostatniego potrawu, gdy s³oty paŸdziernika zas³aniaæ je zaczn¹. Czyœ waszmoœæ kiedy widzia³
tak¹ chwilê, czyœ okiem wewnêtrznym z g³êbi siebie patrza³ na to, jak naga ziemia dr¿y pod
s³oñcem, jak wody stoj¹ce na niej trzês¹ siê i raz w raz polœniewaj¹, a mech drobniutkiej trawy schyla siê i wa³êsa za wiatrem jakoby nik³y dymek?
- Widzia³em... - rzek³ Rafa³ ze dr¿eniem.
W myœli jego jak ¿ywa stanê³a taka chwila. Zdawa³o mu siê, ¿e wypuk³e, przymglone oczy
majora widz¹ tê chwilê dok³adnie, jasno, nie gorzej od niego. Jakiœ nieprzyjemny lêk obszed³
go dooko³a.
- Ju¿ w duchu dawnych, mg³¹ czasu zakrytych plemion ¿y³a ta sama trwoga i wytryska³a z niej
czeœæ dla trawy rodz¹cej siê z ma³ego ziarna, które wiatr nosi, dla drzewa wypuszczaj¹cego
œliczne liœcie i niedoœcig³e ga³êzie, dla kwiatu, co kielich swój kszta³tuje w mrokach nocy,
przed zimnym porankiem...
Zaduma³ siê na chwilê, jakby zapomnia³, ¿e ma s³uchaczów, i z uœmiechem niemal radoœci,
z oczyma zaszklonymi sennymi ³zami, mówi³:
- Dawny, zapomniany bóg... Mithras! W³adca, od którego woli zale¿y barwa m³odych listeczków, kiœcie zbó¿, kielichy kwiatów na tej ca³ej cudownej ziemi... Boski ogrodnik! On, który
sprawia, ¿e owoc gruszki dojrzewa, ¿e jab³ka wonne wyciekaj¹ z ¿y³ prêtów, ¿e czerwieniej¹
pod zwiêd³ymi liœæmi, zwiêd³ymi tak samo, jak wiêdnie piêkna matka z nienasyconej mi³oœci
dla czerstwego synka... On sprawia, ¿e ciemne œliwki okrywa cudowna, jedyna barwa, a winograd zwisa z w¹t³ego szczepu i ci¹¿y, jakby siê k³oni³ do snu. U pelazgijskich, pono, plemion wykwit³o inne widziad³o, którym tylekroæ poiliœmy siê z ksiêciem. Nieprawda¿?
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- Tak jest, Mistrzu...
- Widomy kszta³t Demetry, zwanej „Pelasgis”, to jest niby to osoby, ducha tego, czym jest
rodzenie siê z ziarna. Demeter jest symbolem ziarna nasiennego, ostatniego tworu ca³ego
¿ywota wszystkich na ziemi roœlin. W ziarnie ustaje twórczoœæ roœliny, a ono samo staje siê
twórc¹, macierz¹, rodz¹c¹ niezliczone, niezliczone pokolenia. Ziarno nasienne jest obrazem
prawzoru, z którego pierwsza roœlina poczê³a siê przed wiekami. Demeter jest obrazem praziarna i wszystkich jego potomków, jest zarazem widomym znakiem si³y, która nigdy siê nie
wyczerpie, potêgi, która by³a, jest i bêdzie a¿ do skoñczenia œwiata. Ja... przepraszam, ¿e
nadu¿ywam waœcinej cierpliwoœci... Ja tak jestem porwany t¹ bosk¹ opowieœci¹ o dziejach
Demetry i, co jest najciekawsze, o jej uroczystoœciach w Eleuzis, ¿e czêsto - mo¿e zbyt czêsto? - rozpowiadam. Czy waszmoœæ raczysz przebaczyæ tej gadatliwej naturze ¿o³nierskiej?...
- Ale¿, mi³oœciwy panie!... - be³kota³ Rafa³.
- Czym¿e jest znane waæpanu porwanie Persefony-Kory? S³awny katodos? To dzieje ziarna
ka¿dego po szczególe, wiêc dzieciêcia Demetry. Poch³oniêcie zasianego przez skibê ziemi.
Ciê¿ka ¿a³oba matki Demetry - to zima, szeregi dni mrocznych i d¿d¿ystych, w których ci¹gu ziarno le¿y ukryte w gruncie. Persefona przebywa tam u swego podziemnego ma³¿onka.
Ale nadchodzi radosny anodos. Niewolnica w pe³nym blasku piêknoœci wydostaje siê nad
ziemiê i ³¹czy z rozkwit³ym Dionizosem. Ziarno wypuszcza ze siebie kie³, przebija ziemiê,
wystrzela jako ³odyga, ozdabia siê kwiatem i nowe rodzi ziarna. W Eleuzis oddawano czeœæ
tej w³aœnie wiecznej sile natury, jej przecudownej nieskoñczonoœci. Przez hymny, œwiête
tañce, sceny mimiczne, nag³e zjawianie siê kszta³tów przy brzmieniu w tej samej chwili
s³ów uroczystych, nakazów wyg³aszanych przez hierofanta z rodu Eumolpidów, wlewa³y siê
do serc i otacza³y czci¹ nale¿n¹ wszystko ¿ywi¹ce promienie s³oneczne, której my zapomnieliœmy zgo³a...
Demeter szuka swej córki po ca³ej ziemi przez dni dziewiêæ, a dziesi¹tego przybywa do Eleuzis... - mówi³ major, coraz bardziej zwrócony do ksiêcia i zapominaj¹c zupe³nie o obecnoœci
Rafa³a. - Niesie w rêku swych dwie pochodnie, znak widomy oczyszczaj¹cej si³y ognia. Spoczywa w Eleuzis i ³amie d³ugotrwa³y post przez popijanie napoju z wody i miodu, zwanego
kykeon. To wszystko dzia³o siê przed noc¹ tajemnic. Ci, którzy s¹ mystaj, bez ró¿nicy p³ci
pozostaj¹ sami, oddzieleni od profanów. Z pochodniami w rêku zwiedzaj¹ miejsca boleœci
Demetry, wiêc zdrój Antion i Smutny Kamieñ. Tajemnicz¹ czêœæ uroczystoœci zwiastowa³ g³os
hierokeryksa, nakazuj¹cy tym, którzy s¹ mystaj, zupe³ne milczenie... Milczenie, milczenie...
- mówi³ z wolna, topi¹c wzrok w oczach ksiêcia.
Obaj siedzieli naprzeciwko siebie uœmiechaj¹c siê prawie ze szczêœciem do jakichœ myœli,
Rafa³owi nie znanych.
Pierwszy ksi¹¿ê odwróci³ g³owê i schyliwszy j¹ nad ksi¹¿k¹ rzek³ z cicha:
- Poniewa¿ jest sekretarz... wrócimy mo¿e do Augustyna... - Ach, tak... Poniewa¿ jest sekretarz... Ilekroæ zetknê siê z piêknym œwiatem Greków, stajê siê poganinem...
Ksi¹¿ê przez chwilê wyg³adza³ niecierpliwie w rêku kartê wielkiej ksi¹¿ki, a wreszcie rzek³
obracaj¹c siê do Rafa³a:
- Chcia³em ciê w³aœnie prosiæ, ¿ebyœ mi wyt³umaczy³ ten oto ustêp z ³aciny na polskie.
To mówi¹c posun¹³ ku niemu olbrzymi wolumin.
Rafa³ skwapliwie j¹³ siê tej roboty, uszczêœliwiony, ¿e nareszcie zyskuje w tym towarzystwie
jak¹œ wyraŸn¹ rolê. W tej samej chwili ksi¹¿ê mówi³ do majora:
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- Œwiat grecki... Co do mnie, nic mi jeszcze nie mog³o zast¹piæ wspomnienia odludnych pieczar pustyni. Kryjówki dziœ drapie¿nych zwierz¹t tam, gdzie wyko³ysa³ siê duch ludzkoœci,
gdzie w bezgranicznym odosobnieniu Pawe³ z Tebaidy sto lat przepêdzi³, pierwszy pustelnik,
gdzie Antoni w œwiêtych marzeniach wyhodowa³ nadziemsk¹ duszê swoj¹! Nigdy i nic ju¿
na œwiecie nie mog³oby przewy¿szyæ uczuæ zdumienia, skruchy i trwogi, jakich siê tam doznaje.
- Na pewno tak jest, na pewno, jak mówisz, Bracie Straszny, a jednak... Ja siê do tej wysokoœci wznieœæ nie mogê. Jestem ciê¿ki jak k³oda œciêtego drzewa, jestem jak g³az na pastwisku,
który tylko od w³asnego ciê¿aru w ziemiê wrasta. Oto wszystko. Wzruszenie moje jest tak
leniwe, tak poziome... Je¿eli coœ jeszcze wzruszyæ mnie jest w stanie, to wiosna. Gdy - jak
mówi stary Hezjod w Dniach i pracach - „w liœciach dêbu pierwsza kuku³ka zakuka i rozraduje ludzi na ziemskim przestworze”... moje zbutwia³e serce uderzy jeszcze. A kiedy indziej...
- Nale¿y wytê¿yæ si³y... - mówi³ ksi¹¿ê g³osem przejmuj¹cym, a tak cicho, ¿e ledwie go by³o
s³ychaæ. - Skierujmy dusze ku wznios³oœci! Pomyœlmy tylko, zanurzmy wszystek umys³ w ten
potê¿ny widok, gdy Fortunatus, kap³an manichejski, po dyspucie ze œwiêtym Augustynem
odchodzi z Hipponu. Znowu na puszczê! Wczoraj czytaliœmy dysputê. Ca³e zdania œwiêtego
stoj¹ mi w pamiêci, jakby promieniami ognistymi wysmalone. Te proste s³owa: versatur ibi
quaestio - unde sit malum?... To nie dwaj ludzie mocuj¹ siê w s³owie, nie dwaj kap³ani, nie
wyobraziciele dwu kultów, lecz zaiste dwa olbrzymie symbole, dwa ¿ywio³y. Unde sit malum? Œwiêty biskup, który tak s³usznie nosi miano divus; czyli M¹¿ z Boga... m¹dry i myœli
przezroczystej jako krynica w górach, twierdzi, ¿e z³e urodzi³o siê w cz³owieku z jego wolnej woli. Cz³owiek sam jest winowajc¹. On jest grzesznikiem przed wiekuistym Panem.
A tamten przychodzieñ z pustyni, gdzie ze swej pieczary w ci¹gu wielu lat wpatrywa³ siê
w niebiosa, gdzie przez szereg dni i nocy w samotnoœci rozwa¿a³, oœmiela siê g³osiæ, ¿e natura z³ego wspó³wieczna jest Bogu. Rzuca przed rodem ludzkim ten olbrzymi cios, to brzemiê
myœli,- tak ciê¿kie, ¿e, zda mi siê, ziemia pod nim zadr¿eæ musia³a. Ale nastêpnego dnia, po
dwu stoczonych dysputach publicznych, Fortunatus wyznaje, ¿e nie znalaz³ dostatecznych
odpowiedzi na kwestie zadane mu przez biskupa. Wyznaje, ¿e jest zwalczony w s³owie. Zarazem wszak¿e zaznacza, ¿e nie jest przekonany w duchu i do katolików siê nie przy³¹cza.
Dziœ ju¿ owego miasta Hippo regius, gdzie numidyjscy królowie w³adali - wcale nie ma.
Kamienne domki, zamki, termy, œwi¹tynie, place - zasypa³ piasek. Przekreœlona jest potêga
miecza i zmazana. Zosta³ przecie¿ ka¿dy dreszcz dwu duchów spieraj¹cych siê o poznanie
wiecznoœci, i nas tak samo jak ich przenika. Ci, którzy odtr¹cili wszystko, a¿ do napoju i jad³a - ¿yj¹ wiecznie.
Oto w zw¹tpieniu stokrotnym, tysi¹ckroæ rozbity i Niepewny bardziej, ni¿ do miasta przyszed³, Fortunatus oddala siê na pustyniê, by znowu w samotnoœci ¿gaæ, podniecaæ i wyostrzaæ
myœl swoj¹, paliæ j¹ srogimi ¿agwiami g³odu, biczowañ i udrêczeñ cia³a. Zacznie tam na nowo
zg³êbiaæ, wa¿yæ i przenikaæ duchem widziad³a staroparskie Azji... Spojrzyjmy, jak samotnego; niby gêste ob³oki, otaczaj¹ Angramajniu i Ahuramazda in exordio duae substantiae a sese divisae... Jak¿e siê nie ulitowaæ nad nim, gdy w ciemnej nocy spogl¹da na ziemiê g³êbokoœci¹ mroku okryt¹ i Ÿrenic¹ wlepion¹ w niebiosa usi³uje zobaczyæ cieñ przedbytu, pierwsze cia³a ogniste, œwiaty rozproszone, s³yszeæ huk wichrów straszliwych pêdz¹cych œwiaty
i g³os jedynego wodza ich, jak mu kazano uwierzyæ. Jaskiniê jego otacza œlad lwa i hieny,
przelatuje nad ni¹ cieñ or³a i sêpa, g³owê okr¹¿a myœl o krokodylu i skorpionie, którzy siê
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pas¹ mordem s³abych, a ¿ywi¹ œmierci¹ niewinnych. Przelatuj¹ nad nim samum i kamsin,
dzicy, bez rozumu, zabójcy wszystkiego, co ¿ywie. We dnie pali go s³oñce a¿ do œmierci, a w
nocy udrêcza zimno, za którym czai siê choroba. Md³a mucha roznosi œmieræ wyssan¹ ze
zwierzêcego trupa i zaszczepia j¹ w cia³o dzieci¹tka, które ju¿ mówiæ i myœleæ zaczê³o, którego oczy stawa³y siê cudniejsze ni¿ z³ote wino, a zêby bielsze ni¿ mleko. Któ¿ jej nakaza³
taki uczynek?
Patrzmy, jak oczy Pustelnika, wysch³e i spalone, wznosz¹ siê do niebios szukaj¹c tego, który
jest Propater, czyli Bythos, co znaczy G³êbia, który jest Arretos, co znaczy Niewypowiedziany... Za plecami swymi ma plemiê ludzkie. Widzi ca³e jego dzieje i wszystek ¿ywot. Wiekuisty tryumf liktora i wiekuiœcie zdeptany duch. Widzi, ¿e wszystko, co jest, jest materi¹ swaru, przyczyn¹ bitwy, ¿e zaiste wojna bez koñca, Polemos propater, jest losem cz³owieka, a ginie w niej s³abszy i lepszy. W sobie samym ma ¿ywio³y nieznane, gdzie rozkosz splata siê
z boleœci¹, gdzie m¹dra myœl wyrasta wolno i wœród wiêkszego mozo³u ni¿ palma w szczerej
puszczy, a jeden wybuch namiêtnoœci do cna ³amie i niweczy przez setkê nocy i dni trudu
wypielêgnowan¹...
Gdzie¿ wzrok obróci? W dziecinne lata... Tam, dok¹d chodzi najchêtniej ludzka niedola, ¿eby
siê wœród ³ez uciszyæ? Ale przenikaj¹ce i badawcze wejrzenie m¹droœci ujrzy tam jeno bytowanie cielesne, pe³ne dziedzictwa z³oœci, wyniesionej z ¿y³ ojca i z ³ona matki. Spojrzy
w id¹c¹ bezlitoœnie staroœæ i z przera¿eniem zobaczy z³e najstraszniejsze: choroby cia³a, jak
z bezrozumn¹ g³upot¹ - m³otem z ¿elaza rozbijaj¹ przem¹drze zbudowane koœci i doskona³e
tkanki. Ujrzy ruinê ducha, równego Bogu, który wœród nêdzy i rozpaczy upada, dr¿y i skamle... Któ¿ uczyni³ to wszystko z³e? Któ¿ je wysnu³ ze swego ³ona? Sk¹d siê poczê³o trzêsienie ziemi i burza na szlakach morskich? Azali¿ cz³owiek stworzy³ jadowit¹ ¿mijê i pod³¹ hienê? Azali¿ on wymyœli³ œmieræ?
Skierujmy dusze nasze ku wznios³oœci! IdŸmy za wzrokiem Fortunata... Oto wpatruje siê ze
swej pieczary w najwy¿sz¹ potêgê ziemi, w najzawilsz¹ sprawê œwiata, w sprawê odrodzenia
rodu ludzkiego. Widzi na brzegu morskich zalewisk pelikana, który b³¹ka siê nad falami
i znosi dzieciom swym strawê. Jest on, jakoby znak hieroglificzny wszego ¿ywota, napisany
w chwili poczêcia ziemi miêdzy morzem a l¹dem suchym. Mówi¹ dawne legendy, ¿e pelikan
krwi¹ ¿y³ swoich wskrzesza zabite dzieci, ¿e rozdziera dziobem pierœ swoj¹... Stamt¹d wychodz¹c, Fortunatus przejrza³ wszystko, przemyœla³ wszystko. Widzia³ w dumaniu szczêœliwego ojca, któremu los da³ koœci twarde, a w nich niepo¿yty szpik. Widzia³ go, jak siê doczeka³ siwizny syna, jak w nim po wtóre prze¿y³ dojrza³y ¿ywot, zamkn¹³ w pamiêci ogrom
zdarzeñ, od dziejów pierwszej mi³oœci a¿ do dziejów ostatniego z³udzenia. Z nich wysnu³
niewzruszon¹ m¹droœæ mêsk¹. Widzia³ go, gdy siê doczeka³ wnuka, i w jego szczebiocie trzeci raz us³ysza³ gwarê swego niemowlêctwa.
Widzia³ go wreszcie zasz³ego w lata, w g³êbok¹, „dobr¹”, jak mówi Pismo, staroœæ, kiedy
z wolna, a chêtnie i z .pociech¹, stawa³ siê jakoby rol¹ nisk¹ i p³ask¹; gruntem spokojnym
i niemym, próchnic¹, glin¹ i piachem bez imienia, w który wrastaj¹ korzeniami roz³o¿yste,
szumi¹ce drzewa. Z niego idzie w gruby œniat, w têgie konary i w owe gibkie ga³êzie, w lotne, poœwistne za ka¿dym wietrzykiem rózgi i witki - sok ¿ywota... Widzia³ go, gdy siê w g³uchej tajemnicy przed reszt¹ ludzi k³oni³ do snu wiecznego i chêtnie marzy³ o wypoczynku
w œmierci, nad którym unaszaæ siê bêdzie gwar i szczebiot pokoleñ. Widzia³ tê jego chwilê,
kiedy znu¿ony d³ugoœci¹ a niskoœci¹ zabiegów i zdobyczy ¿ywota zapragn¹³ odpocz¹æ i usn¹æ
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têgo. Po³o¿yæ, jako Jakub patriarcha, spracowane i os³ab³e nogi na ³o¿u i nie wstawaæ ju¿,
lecz na wieki umrzeæ.
Katodos Persefony!... Ale wnet wspomnia³ mu siê inny... Tamten, dojrza³ych lat, któremu
grozi rozstanie z synkiem maleñkim. Patrzy nieszczêsny ojciec na bia³e kude³ki swego jedynaka, na okr¹g³e r¹czki i nogi, na ma³e barki, które bêd¹ musia³y dŸwigaæ wszystk¹ niedolê ¿ycia, wszystkie jego mêczarnie, zbrodnie, krzywdy, widziane i prze¿yte w ci¹gu ubieg³ych lat. Wdycha oddech bezwonny, przenika wzrokiem krynice oczu, piêknoœci¹ równe
gwiazdom œwiec¹cym po nocach. Przytula do ust jasne czó³eczko, w którym przegl¹daj¹
siê myœli m³odociane na obraz bia³ego ob³oku, kiedy stoi nad toni¹ jeziora w górach, do
koœci piersiowych przyciska g³ówkê, jakby j¹ pragn¹³ wgnieœæ, wprowadziæ na powrót we
wnêtrznoœci ¿y³ swoich, wtuliæ ca³ego w serce rozszarpane od boleœci i z nim razem ujœæ
w zaœwiaty, na pagórki wiecznoœci. Widzi z pieczary swej Fortunatus nieszczêœliwego, kiedy dojrza³ ju¿ œmieræ id¹c¹ ku wezg³owiu i bawi siê po raz ostatni r¹czkami dzieciny swojej, zlewa nañ b³ogos³awieñstwo, jak mówi Pismo, piersi i ¿ywota, a ona krekorze i gêdzioli
weso³o jak ptaszek w wiosenne rano, pyta siê o nêdzne rzeczy bie¿¹cej godziny, nic a nic
nie wiedz¹c, jaka to rêka nad ni¹ siê wznosi. Nie móg³ doczekaæ pi¹tej rocznicy urodzin
swego jedynaka, jako ów Hektor, który w szyszaku bojowym, syna drogiego ca³uj¹c i pieszcz¹c rêkoma, mówi³ modlitwê do Zeusa i bogów: „Niech o nim kiedyœ powiedz¹: O wiele
by³ lepszym od ojca”.
Któ¿ stworzy³ dzieje tamtego ¿ywota? Azali ta sama rêka tworzy dobro i z³e? Czemu tak bez
rachuby skrzywdzony jest umieraj¹cy na korzyœæ szczêœliwego Jakuba? Jaka¿ to nagroda niebios okupi boleœæ opuszczenia bezsilnego dziecka, stracenia go z oczu, wydarcia z ramion?
Có¿ jest gorszego pod s³oñcem nad ow¹ przepaœæ cierpieñ ojcostwa? Puœciæ samotne ch³opi¹tko w œwiat ow³adniêty przez krokodyle i skorpiony, na l¹d, w który uderza niespodziane
trzêsienie ziemi, na morze, które gonitwa wszechwichrów zamienia na bezrozumnego kata...
Myœleæ konaj¹c, ¿e pójdzie samo jedno pomiêdzy zbiry ludzkie, ¿e je bezbronne otocz¹ przem¹drze, chytrze ukryte, niezbadane choroby - tr¹d i syfilis, ospa i tyfus, ¿e stokroæ gorsze od
chorób otocz¹ je zbrodnie ludzkie, nieprzeliczone wymys³y ³ajdactwa, co siê ju¿ form¹ ¿ywota sta³y, rozuzdane chuci i brudy... Myœleæ, ¿e czystymi oczyma, w których zamkniêty jest firmament niewinnoœci, bêdzie widzia³o ow¹ walkê zbójców ze zbójcami, ¿e z czasem stanie
siê samo jedn¹ wiêcej sztuk¹ jakiejœ gromady...
Oto powiedzia³ w duchu swym Fortunatus, ¿e z³em jest ojcostwo i rodzenie. Zaprzysi¹g³
przed swoj¹ dusz¹, ¿e nie chce mieæ syna, ¿e zamordowa³by zrodzonego wpoœród grzechów.
Sam wyniesie ducha swego w pustyni ponad ludzie, jedynego urobi na obraz Ahuramazdy,
i wówczas wyda wojnê ciemnoœciom. Wywiedzie duch swój z bagna grzechów ludzkich, wydŸwignie z b³ot Arymana i stanie ponad œwiatem jako wiekuista pochodnia...
Rafa³ mia³ oczy spuszczone na wiersze ksi¹¿ki, ale rozmowa, chocia¿ pó³g³osem w jego obecnoœci prowadzona, przeszkadza³a mu rozumieæ tekst owego rozdzia³u Contra Fortunatum
quendam Manichaearum presbyterum.
Ksi¹¿ê, wypowiadaj¹c zdania na pó³ rozumiane przez nowego s³uchacza, co chwila zwraca³
nañ oczy swe przymglone, œciemnia³e, nie widz¹ce, skierowane do wewn¹trz. W pewnej
chwili oczy te o¿ywi³y siê i ksi¹¿ê rzek³ innym g³osem:
- Tu ci bêdziemy przeszkadzali rozmow¹ nasz¹. Zdaje mi siê, ¿e wygodniej ci bêdzie w pokoju, który jest obok.
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Rafa³ zabra³ ow¹ ksiêgê, ciê¿k¹ jak narêcze bukowego drzewa, i wyszed³ do s¹siedniego pokoju. By³a to pracownia. Na œrodku mieœci³ siê ogromny stó³, a doko³a niego sta³y fotele obite skór¹. Okno by³o otwarte i na prost niego sunê³a siê w dó³ stara grabowa aleja. Rafa³ przymkn¹³ drzwi i usiad³ w fotelu. Skoro tylko poczu³, ¿e jest sam, zaraz upad³ w ³o¿e duchowego lenistwa, da³ siê ogarn¹æ doskona³ej bezw³adnoœci woli. G³owa jego zsunê³a siê na roz³o¿one karty ksi¹¿ki jak ciê¿ki, lity, nêdzny kamieñ. Ani jednej myœli, ani najs³abszego uczucia! Jedno jeszcze, co by mog³o dŸwign¹æ i podnieciæ; to znowu burgund. Z wolna, jak parny
ob³ok, przesunê³a siê utajona ¿¹dza w czystej swojej postaci, nie pochwycona jeszcze przez
myœl ani nawet przez chêæ. Czu³ to, ¿e skoro siê tylko ob³atwi z t³umaczeniem ³aciny, pójdzie
znowu do Jarzymskiego. Nic to, ¿e przychodzi w nocy obmierz³e uczucie z³ego...
Z najwiêksz¹ niechêci¹ zabra³ siê do przek³adu. Przysz³o mu to z ³atwoœci¹, wiêksz¹ nawet
ni¿ przewidywa³. Nawyk³y w szko³ach do zagadnieñ sofistycznych, z pewnym rodzajem satysfakcji wci¹gn¹³ siê w przedziwn¹ dysputê œw. Augustyna z przeciwnikami Koœcio³a. ,
Minê³o po³udnie i jesienny wieczór nadchodzi³, gdy wreszcie skoñczy³ wyznaczon¹ pracê.
Odsuwa³ j¹ z dziwnym uczuciem.
Zdawa³o mu siê, ¿e myœli, które prze³o¿y³, o¿y³y i ¿e siê weñ wpatruj¹ zastyg³ymi oczyma...
Z kart tej olbrzymiej ksi¹¿ki wionê³a ubieg³a noc, jej widma i wzdychania. Liœcie o barwie
jasnego mosi¹dzu i liœcie o barwie rdzy ¿elaza, wolno sp³ywaj¹c z grabów, z topól i lip, zas³a³y sob¹ ca³¹ d³ugoœæ i szerokoœæ alejki. Roztr¹ca³y promienie s³oñca, które przez miejsca
ogo³ocone, przez pustki œwie¿o powsta³e wlewa³o siê do g³êbi. Ch³ód zimny powiewa³ z w¹skiej, dalekiej uliczki...
Lo¿a profanki
Ksi¹¿ê Gintu³t przy pomocy „brata” Rafa³a pisa³ swe dzie³o szczególne. By³a to niby historia
zakonu templariuszów, ale dzieje stanowi³y tylko t³o rzeczy. W³aœciwie zaœ by³ to wyk³ad
systematu filozoficznego. Rafa³ z koniecznoœci, wbrew woli, pogr¹¿ony zosta³ w surowe studia Ÿróde³ do tej pracy, pocz¹wszy od zamierzch³ych kultów religijnych Azji i Afryki, badania sekt u ich Ÿróde³, a koñcz¹c na materia³ach do historii Jakuba Bernarda Molaya, arcybiskupa z Bordeaux Bertranda de Got, póŸniejszego Klemensa V, Filipa z przydomkiem „le
Bel” i ¿ony jego, królowej Joanny. Osobliwie król Filip sta³ siê osobistoœci¹, z któr¹ siê niemal przestaje. Ci¹gle równie¿ mia³ przed oczyma dzie³a œw. Bernarda, nade wszystko jedno
z nich, mianowicie Exhortatio ad Milites Templi. Czêsto pisa³ te s³owa, które z dziwn¹ rozkosz¹ to tu, to tam, w ró¿nych miejscach tekstu ksi¹¿ê mu dyktowa³:
„¯yli nie maj¹c ¿adnej w³asnoœci, a nawet w³asnej woli. Prosto odziani, py³em zakurzeni,
opaleni s³onecznym promieniem, zdawali siê byæ nieœmiertelnymi za ¿ycia, jak wiara, co ich
¿ywi³a. Nic ich odwagi zachwiaæ nie mog³o, ¿adna przeciwnoœæ nie oziêbi³a. Wielkoœæ niebezpieczeñstwa zdobi³a im zwyciêstwo. Ka¿dy krok ich by³ krokiem ku potomnoœci”.
Te studia niewiele wp³ynê³y na usposobienie Rafa³a. Ani jeden krok jego nie zmierza³ ku
potomnoœci. Znu¿ony i znudzony pisaniem wymyka³ siê wieczorem w sekrecie do Jarzymka.
Gra³ i hula³. Ksi¹¿ê ¿yj¹cy odludnie nie wiedzia³ o tym trybie ¿ycia swego „brata” sekretarza,
a jeszcze mniej móg³ wiedzieæ gruby a ciê¿ki Meister vom Stuhl. Zreszt¹ Rafa³ ukrywa³ siê
doskonale. Mia³ w³asny klucz od mieszkania i nikt, z wyj¹tkiem starego s³ugi, nie wiedzia³
o jego nocnych wycieczkach. Do lo¿y uczêszcza³ jak najpilniej i nigdy nie zas³u¿y³ na karê
za spóŸnienie. Sumiennie p³aci³ sk³adki (z pieniêdzy wygranych w karty) i z wolna zyskiwa³
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sobie opiniê dobrego brata u ludzi najlepszego towarzystwa. Wprowadzony do lo¿y przez
ksiêcia poniek¹d z koniecznoœci, dla zupe³nego utajenia prac i schadzek z Mistrzem katedry,
sta³ siê nie tylko cz³onkiem najlepszego towarzystwa, lecz i poprawnym mularzem.
Nikt nie zwraca³ teraz uwagi na jego sekretarstwo. Wszyscy wiedzieli, ¿e jest to rola przygodna, jak urz¹d w lo¿y.
Na uroczystoœæ œwiêtojañsk¹ lo¿e warszawskie niemiecko-polskie: Zum goldenen Leuchter
i Friedrich Wilhelm zur Säule pragnê³y wyst¹piæ okazale, by mieæ o czym donosiæ Wielkiemu Wschodowi „na wschodzie” Berlina. Postanowiono tedy powo³aæ do ¿ycia rozsypane lo¿e
Sióstr masonek i z³¹czyæ je w jedn¹. Kilkanaœcie Sióstr z ló¿ dawnych Wschodu polskiego
mieszka³o w Warszawie. By³y nowe kandydatki, pragn¹ce z. nudów i dla mody wst¹piæ do
lo¿y, byleby siê jaka otwar³a, wiêc Polacy, pracuj¹cy pospo³u z Niemcami, zakrz¹tnêli siê
¿ywo. W pocz¹tkach czerwca powsta³ zawi¹zek lo¿y niewieœciej i wnet by³ „afiliowany” do
lo¿y mêskiej na wschodzie Warszawy, pod nazw¹ Zum goldenen Leuchter. Odby³o siê wkrótce pierwsze wspólne posiedzenie, wzbudzaj¹c nadzwyczajne zainteresowanie w œwiecie masoñskim. Szeptano ci¹gle, ¿e Mistrz katedry pragnie wprowadziæ do lo¿y sw¹ m³od¹ ma³¿onkê, przed rokiem poœlubion¹, z ciekawoœci¹ wyliczano imiona sióstr, które mia³y przybyæ.
Rafa³ z zapa³em wybra³ siê na tê niezwyk³¹ uroczystoœæ. Lo¿a tego wieczora by³a przybrana
nieco inaczej ni¿ zwykle, choæ tymi¿ barwy. Mistrz zasiad³ na wzniesieniu. Brat Straszny
stan¹³ za nim z mieczem i ³añcuchem w rêku. Wœród ogólnego naprê¿enia Mistrz katedry
zabra³ g³os i poleci³ Mistrzowi ceremonii oraz Wielkiemu Przewodnikowi udaæ siê do sali
s¹siedniej i prosiæ zgromadzone tam siostry dawnych ló¿ polskich, aby wesz³y do œwi¹tyni.
Nim siê ukaza³y, na dany znak Bracia zanucili œpiew:
Witajcie, siostry swobody,
Witajcie w œwi¹tyni chwa³y,
Któr¹ rêce œwiêtej zgody
Dla dobra œwiata zdzia³a³y!
Wznoœcie z bratnimi ofiary
Podstawy cnoty o³tarzy
I z³ó¿cie na nich te dary,
Co zdobi¹ wolnych Mularzy!
Po odbyciu ceremonia³u wkroczy³o do sali kilkanaœcie przekwitaj¹cych albo ju¿ zupe³nie przekwit³ych piêknoœci z ostatnich lat stanis³awowskich. Siostry z³o¿y³y naprzód ga³¹zki oliwne u stóp
o³tarza, a póŸniej zajê³y miejsca w kolumnach. Wielki Mistrz otworzy³ lo¿ê i wyg³osi³ w jêzyku
francuskim powitanie i naukê. Gdy wyrzek³ ostatnie s³owo i piêækroæ uderzy³ m³otkiem, który dnia
tego by³ przewi¹zany wstêg¹ b³êkitn¹, z cicha, jakby onieœmielony, zapyta³, czy nikt nie ma ¿adnego przed³o¿enia. Mistrz ceremonii odpowiedzia³, ¿e. jest profanka, która pragnie byæ przyjêt¹
do towarzystwa masonek. Na pytanie: czy nikt siê nie sprzeciwia tej proœbie, gdy zgromadzeni
powstawszy wyci¹gnêli prawe rêce ku obrazowi, Przewielebny wys³a³ jednego z Braci, aby kandydatkê przygotowa³. Rafa³ doœwiadcza³ silnego uczucia niesmaku i zawodu.
Damy, które mia³ przed oczyma, nie budzi³y w nim entuzjazmu, a i kandydatka, jak nale¿a³o
przypuszczaæ, powiêkszyæ mia³a liczbê tych malowanych i fryzowanych zwalisk, przy³o¿yæ
nowy grymas zalotnoœci do sumy wystudiowanych, ale dawno bezskutecznych uœmieszków.
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Tote¿ z jawn¹ niechêci¹ myœla³ o d³ugich ceregielach czekaj¹cych go tej nocy w lo¿y, dusznej jak ³aŸnia rzymska. Brat Stuart znik³ by³ za drzwiami sali rozmyœlañ, dobrze Rafa³owi
pamiêtnej, i d³ugo nie wraca³. Tymczasem Mistrz zadawa³ Siostrze Mistrzyni masonek pytania z rytua³u, na które ona wprawnie i z wypróchnia³ym wdziêkiem odpowiada³a:
- Que fant-il pour rendre une loge juste et parfaite?
- Trois la composent, cinq la rendent juste, lept la rendent
parfaite
. Qui Bont-ils?
- Le Vénérable, deux Surveillants, deux Compagnons et deux Apprentis.
- Dans quelle loge avez-vous êtê reçu?
- Dans la loge Saint-Jean.
- Pourquoi nos loges Bont-elles dédiées à Saint-Jean?
- Parce que les Frères Maçons qui s’étoient unis pour la conquête de la Terre Sainte avoient
choisi Saint-Jean pour patron...
Wtem rozleg³o siê twarde uderzenie we drzwi i po zwyk³ych pytaniach oraz odpowiedziach
stanê³a na progu profanka. Oczy jej by³y zawi¹zane bardzo szerok¹ przepask¹, która prawie
ca³¹ twarz od czo³a a¿ do ust zas³ania³a. Z³ota frêdzla przepaski spad³a na ramiona œnie¿nej
bia³oœci, na piersi obna¿one. Spod zas³ony widaæ by³o tylko przepych bujnych poz³ocistych
w³osów, w grecki pukiel krobylos zwi¹zanych, i uchylone usta. Niepewne œwiat³o szeœciu
lamp spirytusowych rzuca³o na tê postaæ przerywany blask. Rafa³ spostrzeg³ uchylenie ust,
trwo¿liwe uchylenie jak u trzyletniego dziecka, spostrzeg³ je i zamar³ w oczekiwaniu, têsknym a¿ do boleœci. Ani jedna myœl nie by³a w stanie wydŸwign¹æ siê z jego mózgu. Serce
bi³o coraz wolniej i tylko same wargi bezdŸwiêcznie ³ka³y:
- O, w³osy, w³osy z³ote... O, usta, o, moje usta...
Bracia i siostry na widok profanki trzykroæ przyklasnêli uderzaj¹c rêk¹ po prawym biodrze.
Dwaj Bracia Stuarci oprowadzili przybywaj¹c¹ dwakroæ doko³a lo¿y, trzymaj¹c j¹ pod rêce,
po czym, umieszczona naprzeciwko Przewielebnego Mistrza katedry, z pochylon¹ g³ow¹ czeka³a.
On rzek³:
- Kobieto, kim jesteœ?
- Nazywam siê Helena de With.
Us³yszawszy ten g³os Rafa³ o ma³o nie krzykn¹³. Zd³awi³ g³os w piersiach i tylko palce jego
prawej rêki wpi³y siê jak szpony w d³oñ lew¹. Rozpacz i szczêœcie p³ynê³y przezeñ jak wiatr
przez ga³êzie drzewa.
Przewielebny mówi³ coœ do profanki i pl¹ta³ siê w tej przemowie jak ¿aczek wydaj¹cy lekcjê.
Nareszcie po nieskoñczenie d³ugich pytaniach i odpowiedziach, po ceremoniach, które, zdawa³o siê, trwa³y dziesiêæ lat, Rafa³ ze dr¿eniem us³ysza³ te jego s³owa:
- Damy ci pierwszy promyk œwiat³a, który ma kierowaæ twoimi krokami. Niech dadz¹ pani
de With pierwszy promyk œwiat³a.
Mg³a ³ez zas³oni³a oczy Rafa³a. Widzia³, ¿e ktoœ zbli¿a siê do pani de With i odwi¹zuje przepaskê. Machinalnie podniós³ sw¹ szpadê jak wszyscy, ¿eby nad kandydatk¹ utworzyæ stalowe
sklepienie. B³yski kling zas³oni³y mu twarz odkrywaj¹c¹ siê spod przepaski, ale j¹ ujrza³ za
chwilê. Bez oddechu, jakby bez wzruszenia, zimnym, ob³¹kanym wzrokiem zobaczy³ tê
twarz, oczy królewskie, ³uki brwi i policzki cudniejsze od woni kwiatów wiosennych. Us³y187

sza³ znowu g³os jej, gdy przysiêga³a wobec Stwórcy wszechrzeczy i na wszystko, co mo¿e
byæ œwiêtego dla kobiety uczciwej, ¿e dochowa tajemnic pod kar¹ miecza Anio³a Niszczyciela. Rafa³ trz¹s³ siê i dygota³ z zimna s³ysz¹c te wyrazy. W³osy je¿y³y mu siê na g³owie, a wiatr
œmiertelny owion¹³ czo³o. K³y i pazury wilcze werznê³y siê w jego gard³o, m³otem bi³y go
w dekê piersiow¹, w³ama³y siê pod ¿ebra, a zielony blask œlepiów ozion¹³ go wychodz¹c ze
strasznej nocy. Przecudny g³os brzmia³ jakoby pieœñ spod nieba:
- Oby ogieñ panuj¹cy w wy¿szych powietrznych sferach ogarn¹³ moj¹ duszê, a oczyszczaj¹c
j¹ oœwieci³ na drodze cnoty...
Brat Straszny potrz¹sn¹³ ³añcuchem, za³o¿y³ go na szyjê nowej uczennicy. Rafa³ nie widzia³,
co siê dzia³o, nie rozumia³, czemu wstêpuj¹cej Siostrze przypiêto bia³y fartuch i dano bia³e
rêkawiczki. Nie rozumia³ ani jednego s³owa z przemowy Mistrza; patrz¹c nie widzia³, jak
Mistrz z uœmiechem szczêœcia odda³ nowej Siostrze, a ¿onie swej, poca³unek pokoju, mówi¹c:
- Pozwól, abym ci da³ poca³unek pokoju, a ty go oddasz Braciom i Siostrom, równie jak s³owo, znak i dotkniêcie.
Rafa³ by³ wtedy w sobie samym. Na nieznanym, tamtym œwiecie. Krwawymi oczyma patrzy³
siê w duszê swoj¹ le¿¹c na dymi¹cym œniegu wœród pól. Widzia³ œmieræ, która idzie. Nowo
przyjêta siostra posuwa³a siê z wolna, jak piêkny duch, jak wznios³y a rozkoszny dŸwiêk
wydobyty z najczarowniejszych strun wiolonczeli, oddaj¹c braciom i siostrom poca³unek pokoju. Wyci¹gniêt¹ rêk¹ dotyka³a palców ka¿dego i z cicha, z uszanowaniem i pokor¹ wymawia³a tajemnicze „s³owo” Feix, co znaczy: „Szko³a”. Oczy jej by³y spuszczone, a cudne, prawie ods³onione piersi oddycha³y g³êboko. Kiedy zbli¿a³a siê, obszed³szy œrodek, do kolumny,
w której na samym koñcu sta³ Rafa³, powiod³a okiem z wyrazem lekkiej, mglistej niechêci.
Sz³a przecie¿ dalej, wykonywaj¹c rozkaz Mistrza. Tak przysz³a przed Rafa³a. Wyci¹gnê³a rêkê
i dotknê³a stawów jego rêki, podnios³a oczy z szacunkiem i cich¹ trwog¹, pewnie dla zbadania, czemu ta d³oñ tak dr¿y, podnios³a oczy jak na twarz ka¿dego z Braci... Ale ujrzawszy
tego ostatniego w szeregu, oniemia³a. Oczy jej nagle zastyg³y, twarz odchyli³a siê jeszcze
bardziej w górê. Kolana pod ni¹ zgiê³y siê. Zdawa³o siê, ¿e padnie w ty³. Wolno udŸwignê³a
lec¹c¹ g³owê. Wtedy uœmiech...
- Feix - wyszepta³a dr¿¹c jeszcze, ale w uœmiech ca³a pogr¹¿ona jak w blask miesi¹ca.
Usta jej zbli¿y³y siê do warg Rafa³a i dotknê³y ich cichym, straszliwym muœniêciem rozkoszy. W tej samej chwili szept, szept szczêœcia przemieniony w strach piorunowy, sp³yn¹³
z nich w usta kochanka:
- O, Bo¿e...
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Lo¿a ucznia
W mroŸny wieczór marcowy Rafa³ jecha³ z ksiêciem saniami na ulicê Mazowieck¹ do pe³nego tajemnic „czerwonego domu”. Otulony w niedŸwiedzie futro, wzdryga³ siê jednak od przykrych dreszczów wewnêtrznych i napadów gor¹ca. Zdawa³o mu siê, ¿e konie biegn¹ za prêdko, pragn¹³ nawróciæ jeszcze, prosiæ o chwilê przeja¿d¿ki po mieœcie... Jeszcze, jeszcze...
Tymczasem furman zatrzyma³ konie na rogu ulicy i m³odzieniec podda³ siê koniecznoœci.
Wyskoczy³ z sanek, zrzuci³ z ramion szubê i œmia³o wszed³ za ksiêciem w ciemne przejœcia
za bram¹. Kiedy przewodnik jego zastuka³ do pierwszych drzwi, otworzy³ je stary, zgarbiony
s³u¿¹cy, odebra³ p³aszcze i wskaza³ rêk¹ korytarz prawie ciemny, ba rozwidniony tylko przez
p³omyk latarni daleko umieszczonej. Mimo woli Rafa³ zapina³ swój czarny frak na wszystkie
guziki i przyciska³ do boku kapelusz.
Napotkane drzwi otworzy³y siê. Ksi¹¿ê wprowadzi³ swego sekretarza do ma³ej salki i wyszed³. Gdy za chwilê powróci³, by³ we fraku zapiêtym na wszystkie guziki, w czarnych poñczochach i p³ytkich trzewikach ze stalowymi klamrami. Spod jego fraka wysuwa³ siê bia³y
fartuch z jedwabiu, nie dosiêgaj¹cy kolan, a z lewego ramienia na prawy bok sz³a szeroka,
bia³a szarfa. Na rêku mia³ rêkawiczki.
Przeszli teraz w milczeniu przez dwa puste i zupe³nie ciemne pokoje. Z nag³a drzwi siê piorunuj¹co otwar³y i Rafa³ znalaz³ siê sam jeden w sali wysokiej, sklepionej, ciemnej prawie,
obitej suknem. By³ tam stó³ czarny dziwnego kszta³tu, a na nim trupia g³owa, w któr¹ wstawiana œwieca tli³a siê bynajmniej nie tajemniczo. Przychodzieñ powiód³ oczyma woko³o i nie
bez dr¿enia zobaczy³ w k¹tach czaszki, piszczele, gnaty ludzkie. Zamiast wszak¿e spodziewanego dawniej wzruszenia doœwiadczy³ raczej drgawek gniewu. Wœcieka³ siê, ¿e oto zostawiono umyœlnie trupie piszczele i g³owy dla przestraszenia go jak durnia.
Wspomnia³ swoje nocne przeprawy i zaœmia³ siê czaszkom w oczy. Zamiast modlitwy i skupienia, tylekroæ zalecanej mu na tê chwilê przez ksiêcia, czu³ niecierpliwoœæ sprzeciwiaj¹c¹
siê wszelkiemu nabo¿eñstwu. Za drzwiami s³ysza³ gwar przemów uroczystych, wyg³aszanych
podnios³ym tonem, albo okrzyki chóralne, jakby ¿o³nierskie na placu mustry potwierdzenia.
Ale oto po ciszy chwilowej wydŸwignê³a siê z mroku i ciszy pieœñ. Zrazu przez jeden g³os
zaczêta, rozla³a siê w chór szeroki:
O, selig war dieses Pilgerleben
An meines Freundes Arm durchlebt,
Fest steht er wie ein Fels im Meere,
Von Ungemach sein Haupt erhebt...
Jeszcze brzmia³a pieœñ, gdy b³ys³o œwiat³o jakoby w rozdzielonym murze. Miêkko odsunê³y
siê niewidzialne drzwi i stanêli w ich œwietle trzej mê¿owie ubrani tak samo jak ksi¹¿ê. Znajduj¹cy siê poœrodku mia³ na ramieniu obna¿on¹ szpadê. Zbli¿ywszy siê do Rafa³a ów m¹¿
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œrodkowy pocz¹³ mówiæ po polsku g³osem cichym i ³agodnym. Z d³ugiej jego przemowy s³uchaj¹cy zapamiêta³ powtarzane wielekroæ wyrazy: zaufanie i szczeroœæ, mi³osierdzie dla ubogich, pos³uszeñstwo, ³agodnoœæ, cierpliwoœæ, odwaga i milczenie. Na zapytanie, czy trwa
w zamiarze pe³nienia wszelkich wymagañ - odpowiedzia³ twierdz¹co. Wówczas trzej mê¿owie znikli, znowu pozostawiaj¹c go w samotnoœci. Nim wszak¿e zdo³a³ przyjœæ do siebie
i uczuæ przyjemnoœæ odosobnienia, drzwi, jak poprzednio, rozst¹pi³y siê i te same osoby wesz³y powtórnie. Stoj¹cy poœrodku zacz¹³ mówiæ na temat wymienionych siedmiu obowi¹zków, ka¿dego z nich znaczenie, wa¿noœæ i rozci¹g³oœæ oznaczaj¹c w d³ugim wywodzie. Gdy
na zadane w koñcu pytanie: czy chce nale¿eæ do zgromadzenia praktykuj¹cego te cnoty? znowu twierdz¹co odpowiedzia³, mówca da³ znak, a jego towarzysze przyst¹pili do Rafa³a
i zaczêli go rozbieraæ. Œci¹gnêli z niego frak, kamizelkê i obna¿yli lew¹ pierœ; œci¹gnêli trzewik, poñczochê i obna¿yli do kolana lew¹ nogê. Szerok¹ i grub¹ chust¹ zawi¹zali mu oczy.
Wówczas us³ysza³ g³os mówcy:
- Zabieram kapelusz waæpana, szpadê, zegarek i wszelkie metale, jakiekolwiek masz przy
sobie.
Drzwi cicho zaszemra³y i da³ siê s³yszeæ podniesiony g³os, a po nim trzykroæ ha³aœliwe przyklaskiwanie i chóralny okrzyk:
- Huze, huze, huze!
Po chwili Rafa³ uczu³, ¿e stoi miêdzy dwoma ludŸmi, ¿e ktoœ jest przed nim i dotyka jego
piersi koñcem szpady. G³os tak ³agodny poprzedniego mówcy brzmia³ teraz dziko i nienawistnie w brutalnym zapytaniu:
- Czego tu chcesz?
- Chcê byæ przyjêty do spo³ecznoœci wolnych mularzów... - rzek³ Rafa³.
- Stanie siê zadoœæ twej woli - odpowiedzia³ ten sam g³os mo¿e z niezmiernym narzekaniem
twoim. Bacz, co mówiê.
Dwaj towarzysze, stoj¹cy u boku przychodnia, poprowadzili go naprzód. Id¹cy przed nim
zastuka³. Obcy jakiœ g³os znowu kilkakroæ zapytywa³ Rafa³a: kim jest? z jakiego kraju? ile
ma lat? czy trwa w zamiarze wst¹pienia do towarzystwa? - a gdy udzieli³ odpowiedzi na ka¿de z tych ¿¹dañ, z trzaskiem drzwi siê otwar³y i pytaj¹cy przed chwil¹ pchn¹³ go w rêce dwu
dozorców stoj¹cych obok, z wo³aniem:
- Precz, nieszczêœliwy! Oddajê ciê losowi twemu...
Wówczas Rafa³ uczu³, ¿e go prowadz¹ do sali wielkiej, ciep³ej, pe³nej ludzi i œwiat³a. Ustawiony twarz¹ w jakimœ kierunku, którego ruchami nakazano mu trzymaæ siê œciœle i ci¹gle,
us³ysza³ znajomy sobie dobrze g³os ksi¹¿êcego przyjaciela, majora wojsk pruskich. Ten
mówi³:
- Zuchwalco œwiatowy! Jakie¿ przedsiêwziêcie wiedzie ciê tutaj? Mo¿e prosta ciekawoœæ? Mo¿e
chêæ przenikniêcia skrytoœci? Dr¿yj! Dr¿yj, nieszczêœliwy! Stoisz nad brzegiem przepaœci, która ci siê odgra¿a zgub¹ ostateczn¹. Odpowiedz! Czyli prosta ciekawoœæ wiod³a ciê tutaj?
- Nie.
- S³owa twe nie starcz¹ za dowód. Bracie Dozorco! przy³ó¿ koniec szpady do serca zuchwa³ego! Ka¿ mu dla poszukiwania œwiat³a odbyæ drogê z Zachodu na Wschód, a gdybyœ ujrza³
najl¿ejszy w nim upór, przeszyj mu na wylot zdradzieckie serce!
Wówczas Rafa³ uczu³ znowu mocno o pierœ sw¹ oparte ostrze szpady w tym miejscu, gdzie
bije serce. Ktoœ uj¹³ go za praw¹ rêkê i prowadzi³ w pó³okr¹g sali. W pewnym miejscu kaza³
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mu z³o¿yæ g³êboki uk³on, o kilka kroków dalej zaleci³, ¿eby siê nisko schyliæ, jak gdyby siê
przechodzi³o pod nawis³ym sklepieniem, to znowu wysoko podnosiæ nogê, jak dla ominiêcia
przeszkody. Gdy go nareszcie prowadzono, jak s¹dzi³, na dawne miejsce, da³o siê s³yszeæ têpe
uderzenie drewnianego m³otka - i zaraz potem ha³as, krzyk, szczêk broni. Rozleg³o siê drugie uderzenie - i wszystko ucich³o.
Wtedy ktoœ po niemiecku pyta³ drugiego: jak siê „przychodzieñ” sprawowa³? - a tamten odpowiedzia³, je z odwag¹.
Da³ siê s³yszeæ g³os majora mówi¹cego po polsku:
- ProwadŸcie go pod stalowe sklepienie...
M³odzieniec us³ysza³ szczêk wielu szpad uderzaj¹cych jedna o drug¹ i szed³ pod stalowym
szczêkiem schylony, w pó³okr¹g. Na koñcu drogi znów odda³ pok³on.
Po raz trzeci ozwa³ siê major:
- ProwadŸcie go w te okropne strony, do których my sami zbli¿amy siê ze dr¿eniem. Ka¿cie
mu doœwiadczyæ skutków pa³aj¹cego ognia. Tak, Bracia moi! Dajcie mu poznaæ gwa³townoœæ
wszystkich ¿ywio³ów, a jeœli zadr¿y, rzuæcie go w otch³añ obok niego kr¹¿¹c¹!
Rafa³ uczu³, ¿e oko³o jego twarzy p³onie sucha ¿ywica, to znowu, ¿e z dwu stron leci nañ
wiatr z miechów. Za chwilê obalono go na taczki i wieziono po nierównej pochylni. Wreszcie, pozostawiony na chwilê w spokoju, zaj¹³ miejsce w koñcu szeregu osób, które siê wci¹¿
naprzód posuwa³y.
W pewnej chwili us³ysza³ g³os majora:
- Ka¿ mu zgi¹æ lewe kolano, po³o¿yæ rêkê na Ewangelii, daj mu cyrkiel w rêkê. Niech koniec
jego do serca swego przy³o¿y...
W tej chwili po raz pierwszy Rafa³ doœwiadczy³ niewymownego, panicznego uczucia przestrachu. S³ucha³ ³agodnej przemowy Mistrza, który mu t³umaczy³ wa¿noœæ z³o¿onej przysiêgi... Zawaha³ siê. Jeszcze chwila, jeszcze jedno mgnienie oka i zerwie siê na równe nogi,
zedrze z oczu zas³onê. Precz! Zimny pot obla³ go ca³ego...
Wtem rozleg³o siê drewniane uderzenie m³otka i wolê jego przetr¹ci³o. Uczu³, ¿e w tej samej
chwili na ciemieniu g³owy jego spoczê³y zimne koñce kilkudziesiêciu szpad. Zosta³ tym dotkniêciem jakby do ziemi przybity, jakby przykrêcony mutrami. Wola zginê³a do ostatniego
ŸdŸb³a, do znaku. Tu¿ nad nim rozleg³ siê miêkki, dobrotliwy g³os ksiêcia Gintu³ta, który czyta³
s³owa przysiêgi. Rafa³ uradowa³ siê do g³êbi, do cna, jak wówczas, kiedy spostrzeg³, ¿e uratuje
Krzysia Cedrê. Zacz¹³ powtarzaæ cudze s³owa z owym g³êbokim, przeraŸliwym, a przecie¿
wci¹gaj¹cym niezrozumieniem, z trwog¹ dochodz¹c¹ znów do szaleñstwa, do furii, do zanikania tchu, jak wówczas w Sandomierzu, kiedy pierwszy raz mia³ przyst¹piæ do konfesjona³u.
- Przysiêgam - powtarza³ - przed Bogiem Najwy¿szym, ca³ego œwiata Budowniczym, na zbawienie moje i na honor mój nieskalany, jako skrytoœci Mularstwa z jak najwiêksz¹ dochowam
pilnoœci¹. Przysiêgam, i¿ póki ¿ycia mego, nie dam ¿adnej pobudki, a¿eby skrytoœci rozniesione by³y, nie dopuszczê, ¿eby do wiadomoœci publicznej b¹dŸ napisane, sztychowane lub
innym jakim b¹dŸ sposobem podane by³y. Nadto przysiêgam i obiecujê jak najœwiêtobliwiej
dochowaæ, a w razie koniecznoœci krwi¹ i ¿yciem wszystkich statutów najpowa¿niejszej spo³ecznoœci broniæ. W przypadku przest¹pienia pozwalam mieæ gard³o przerzniête, serce
i wnêtrznoœci wyszarpane i do morskiej rzucone przepaœci, cia³o moje na popió³ spalone i po
wszystkich czêœciach œwiata od wiatru rozproszone. Niechaj mi Najwy¿szy œwiata Budowniczy udziela swej pomocy! Na potwierdzenie przysiêgi ca³ujê s³owa Zbawiciela mego...
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Ledwie nowy mularz ostatnie s³owa wymówi³, rzek³ Mistrz katedry:
- Bracie Poœwiêcicielu, przybli¿ czarê do krwi!
Rafa³ rozpozna³, ¿e to ksi¹¿ê stoi obok niego i ¿e on nosi miano Poœwiêciciela. Przystawiono
mu pod serce ch³odne naczynie mosiê¿ne. Zarazem us³ysza³ g³os majora, którego ju¿ w myœli
nazywa³ Przewielebnym Mistrzem katedry. Mistrz przytkn¹³ ostrze cyrkla do lewej piersi
nowego ucznia i mówi³ po niemiecku:
- W imiê Najwy¿szego Budownika œwiata...
Nacisn¹³ mocno cyrkiel i g³oœniej rzek³:
- Im Namen der gesetzmässigen, verbesserten und vollkommenen St. Johannis-Loge,. genannt
„Zum goldenen Leuchter”...
Trzeci raz nacisn¹³ cyrkiel i wyg³osi³:
- Moc¹ powierzon¹ mi, za zezwoleniem wszystkich Braci, przyjmujê ciê jako ucznia Mularza. Podnieœ siê. ProwadŸcie go na Zachód.
Uczeñ mia³ znowu obok siebie dwu ludzi.
- Bracie Dozorco! - mówi³ Mistrz - zapytaj go, czy pragnie dost¹piæ pierwszego stopnia œwiat³a?
- Pragnê... - rzek³ Rafa³.
Poczu³ gaszenie œwiate³, sw¹d œwiec i zadmuchiwanie p³omienia ¿ywicy. Zarazem us³ysza³,
¿e wszystkie kroki kieruj¹ siê ku niemu; i uczu³ ostrza wszystkich szpad na swoich piersiach.
Znowu Meister vom Stuhl rzek³ uderzaj¹c m³otkiem.
- Bracie Dozorco, daj mu pierwszy stopieñ œwiat³a.
Wówczas odsuniêto nieco z oczu Rafa³a przepaskê.
Ujrza³ p³omieñ spirytusu pal¹cy siê na wzniesieniu, gdzie siedzia³ Mistrz. Twarz majora,
oœwietlona kiedy niekiedy przez migotliwy p³omieñ, ukazywa³a siê jakoby w chmurze. Rozleg³o siê drugie uderzenie i znowu wy¿ej odsuniêto opaskê. Gdy po raz trzeci mia³ uderzyæ
m³otek, Mistrz mówi³ groŸne s³owa g³osem tak niegroŸnym, ¿e Rafa³ pe³en by³ weso³oœci i figlarnych konceptów.
- Dr¿yj waæpan, gdybyœ mia³ zostaæ wiaro³omc¹! Dr¿yj! Nie dr¿a³ ani trochê.
- Wszystkie zwrócone ku tobie orê¿e przeszyj¹ zdradzieckie serce twoje, gdybyœ kiedy z³ama³ przysiêgê!
Z wolna zaczêto lo¿ê oœwiecaæ, a w ca³ym zgromadzeniu stala siê solenna cisza. Rafa³ znowu zosta³ sam miêdzy dwoma dozorcami, ci zaœ którzy przed chwil¹ kierowali przeciw niemu swe szpady, uszykowali siê we dwa szeregi, inni zajêli poprzeczne ³awy, jeszcze inni odosobnione miejsca przy stolikach. Stoj¹cy w szeregu trzymali szpady w rêku.
Najprzewielebniejszy zapyta³:
- Czego chcesz, moœci panie?
- Œwiat³a - rzek³ Rafa³.
- Dozorcy! udzielcie przyjêtemu wielkiego œwiat³a!
Za trzecim uderzeniem zdjêto z oczu Rafa³a zas³onê.
- Bracie mój - rzek³ Mistrz swoim dobrym, radosnym g³osem - jesteœ do nas za ucznia przyjêty. Jeœli na to zas³ugiwaæ bêdziesz, nie tylko te wydobyte, ale wszystkie na ca³ej ziemi orê¿e Braci poœpiesz¹ ku twej obronie.
Brat Rafa³ ogarn¹³ to miejsce ciekawym spojrzeniem.
By³ w sali obitej suknem niebieskim. W g³êbi jej sta³ tron ze z³otymi ozdobami. Przed tronem by³ o³tarz, a wy¿ej stó³ ze œwiecznikiem trójramiennym. Po bokach wznosi³y siê dwie
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œpi¿owe kolumny. Na jednej z nich dostrzeg³ literê B, na drugiej J. W pobli¿u kolumn sta³y
dwa wielkie lichtarze z p³on¹cymi œwiecami, w g³êbi, obok o³tarza - trzeci. Tu¿ przed sob¹
mia³ kobierzec z dziwnymi znakami.
- Zur Ordnung! - rzek³ Mistrz.
Wszyscy schowali szpady do pochew. Nareszcie zas³oniono nowemu uczniowi ramiê i kazano mu
iœæ naprzód, stawiaj¹c stopy pod k¹tem prostym. Gdy postawi³ siedm takich kroków, rzek³ Mistrz:
- Postawcie go na cyrklu m¹droœci, na wêgielnicy szczeroœci, na gwieŸdzie p³omienistej.
Wykona³ znowu trzy trudne kroki we wskazanych miejscach. Mistrz zwróci³ siê do niego
z d³ug¹ i serdeczn¹ przemow¹, wrêczaj¹c mu podane przez mistrza obrzêdów na aksamitnej
poduszce: fartuch haftowany z jedwabiu, bia³e rêkawiczki mêskie i bia³e rêkawiczki damskie
(znak czci dla kobiety), a wreszcie nauczy³ go znaku ucznia, to jest przyk³adania do gard³a
rêki z³o¿onej w kszta³t wêgielnicy, oraz powitania braterskiego.
Gdy te wszystkie ceremonie zakoñczy³y siê poca³unkiem Mistrza, Rafa³, oddany dozorcom,
wys³ucha³ d³ugiego i zagmatwanego wyk³adu kobierca. Niewiele z tego zrozumia³. W g³owie
mia³ szczególny szum i ogieñ, w skroniach czu³ bicie krwi. Nie znane mu twarze Braci przejmowa³y go teraz uczuciem nieokreœlonym. Wiedzia³, ¿e jest ju¿ z nimi z³¹czony na zawsze,
a przecie¿ byli dla niego obcy i jakby wrogowie.
Przewielebny uderzy³ m³otkiem i zapyta³:
- Bracie Pierwszy Dozorco, która jest godzina?
- Pó³noc.
- Poniewa¿ jest pó³noc, oœwiadcz¿e w rzêdach swoich, ¿e zamyœlam tê sprawiedliw¹ i doskona³¹ lo¿ê ucznia zamkn¹æ przez trzy uderzenia wielkie i otworzyæ lo¿ê sto³ow¹.
Trzy uderzenia Mistrza, powtórzone przez dozorców, zamknê³y posiedzenie. Zgromadzeni
przeszli korytarzem do innej sali, gdzie ju¿ by³y zastawione sto³y. By³a to d³uga izba z nagimi œcianami. Mistrz katedralny zasiad³ poœrodku, obok niego z prawej strony ksi¹¿ê, a tu¿
przy tych dygnitarzach posadzono Rafa³a. Sto³y by³y ustawione w podkowê i nowy mularz
widzia³ ze swego miejsca wszystkich wspó³braci. S¹dzi³, ¿e teraz skoñcz¹ siê ju¿ obrzêdy,
ale siê zawiód³. Mistrz, zwrócony do dozorców, oœwiadczy³ uroczyœcie:
- Lo¿a sto³owa ucznia jest otwarta i ka¿dy Brat mo¿e pracowaæ wedle projektu pracy, jaki
dany bêdzie.
Gdy uderzy³ m³otkiem, milcz¹ce a¿ dotychczas towarzystwo poczê³o rozmawiaæ. Bracia sami
roznosili potrawy. W drugim rzêdzie poza nakryciami sta³y butelki z winem i szklanki okr¹g³e dziwnego kszta³tu, ze rzniêtymi symbolami, a dnami grubymi na cal. Po trzecim daniu
Mistrz uderzywszy m³otkiem mówi³:
- Bracia, nape³nijcie strzelby prochem têgim!
Bracia us³uguj¹cy nape³nili szklanki winem bia³ym.
- Czy wszystkie strzelby nabite s¹ prochem têgim?
- Wszystkie - rzek³ Brat Dozorca.
- Damy ognia ten pierwszy raz za zdrowie króla i pana naszego Fryderyka Wilhelma! Rêka
prawa do strzelby, strzelba do lica, do ust, ognia!
Wszyscy spe³nili puchary. Ujrzawszy to Mistrz komenderowa³:
- Strzelba do lewej piersi, do prawej, do œrodka piersi, dwa razy uczyniæ trójk¹t!
Bracia sprawnie, jak jeden, wykonali tê komendê. Stawiaj¹c szklanki uderzyli nimi jednoczeœnie wszyscy z g³oœnym ha³asem. Po wtóre w ten sam sposób wypito zdrowie Wielkiego Mi193

strza, Landes-Gross-Meistra, Brata Fryderyka von Castillon, profesora filozofii w królewskiej
Akademii Berlina, póŸniej zdrowie Wielkiego Wschodu, Mistrza katedry, urzêdników lo¿y
„Z³oty lichtarz” i œwie¿o przed miesi¹cem powsta³ej „na wschodzie” Warszawy lo¿y pod
nazw¹ Friedrich Wilhelm zur Säule, wreszcie zawi¹zuj¹cej siê lo¿y sióstr masonek. Wypite
wino dzia³a³o na Rafa³a w sposób nadzwyczajny. Nie by³ pijany, nie by³ nawet podochocony.
Teraz jego myœli zaczê³y ¿yæ. Widzia³ jasno, rozumia³ jak nigdy w ¿yciu, co siê z nim dzieje
i by³ wszystkiemu rad. Mêska, potê¿na si³a p³ynê³a teraz w jego ¿y³ach, ramiona dŸwiga³y siê
do czynu, umys³ by³ ostry jak topór. Spogl¹da³ w oczy nowych swych Braci, w jedne oczy po
drugich, w twarze Niemców i Polaków, po raz pierwszy widziane, i w ka¿dym oku widzia³
si³ê nieub³agan¹, tak¹ sam¹ jak w sobie.
Wtem Mistrz katedry wsta³ mówi¹c:
- Ostatni ten raz wystrzelimy za zdrowie wszystkich masonów, od bieguna do bieguna ziemi,
wiêc przed wystrza³em uczyñcie, Bracia, na znak tej tajemniczej ligi, ci¹g³y ³añcuch, ³¹cz¹c
ogniwo z ogniwem.
Wówczas rozleg³a siê pieœñ Braci, mówi¹cych po polsku:
Jednoœæ jest kamieñ wêgielny
I przybytek okaza³y,
Gdzie Budownik Nieœmiertelny
¯¹da od nas wiecznej chwa³y.
W nim to moralni Mularze,
Wzgardziwszy przes¹dem œwiata,
Cnocie stawiaj¹ o³tarze,
W cnotliwym uznaj¹ Brata...
Wszyscy stanêli w otworze sto³u i podali sobie rêce. Mistrz poda³ rêce Dozorcom, ci Braciom
s³u¿¹cym, urzêdnicy miêdzy sob¹ wszyscy a¿ do Rafa³a, najnowszego ucznia. £okieæ prawej
rêki ka¿dego ³¹czy³ siê z lewym ³okciem s¹siada, a d³oñ spoczê³a na jego ramieniu. Wszystkie oczy skierowa³y siê ku oczom Mistrza, utopi³y w nich i tak na d³ugo zastyg³y. Jak¿e dziwnymi sta³y siê te oczy Mistrza katedry! Jak¿e by³y wznios³e, potê¿ne, jak¿e by³y silne
i wszechobejmuj¹ce! Ogromny, straszliwy dreszcz jak cios zatrz¹s³ ca³ym cia³em Rafa³a,
spad³ powoli do jego stóp i zda³o siê, jak gdyby wsi¹k³ w ziemiê...
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Lo¿a profanki
Ksi¹¿ê Gintu³t przy pomocy „brata” Rafa³a pisa³ swe dzie³o szczególne. By³a to niby historia
zakonu templariuszów, ale dzieje stanowi³y tylko t³o rzeczy. W³aœciwie zaœ by³ to wyk³ad
systematu filozoficznego. Rafa³ z koniecznoœci, wbrew woli, pogr¹¿ony zosta³ w surowe studia Ÿróde³ do tej pracy, pocz¹wszy od zamierzch³ych kultów religijnych Azji i Afryki, badania sekt u ich Ÿróde³, a koñcz¹c na materia³ach do historii Jakuba Bernarda Molaya, arcybiskupa z Bordeaux Bertranda de Got, póŸniejszego Klemensa V, Filipa z przydomkiem „le
Bel” i ¿ony jego, królowej Joanny. Osobliwie król Filip sta³ siê osobistoœci¹, z któr¹ siê niemal przestaje. Ci¹gle równie¿ mia³ przed oczyma dzie³a œw. Bernarda, nade wszystko jedno
z nich, mianowicie Exhortatio ad Milites Templi. Czêsto pisa³ te s³owa, które z dziwn¹ rozkosz¹ to tu, to tam, w ró¿nych miejscach tekstu ksi¹¿ê mu dyktowa³:
„¯yli nie maj¹c ¿adnej w³asnoœci, a nawet w³asnej woli. Prosto odziani, py³em zakurzeni,
opaleni s³onecznym promieniem, zdawali siê byæ nieœmiertelnymi za ¿ycia, jak wiara, co ich
¿ywi³a. Nic ich odwagi zachwiaæ nie mog³o, ¿adna przeciwnoœæ nie oziêbi³a. Wielkoœæ niebezpieczeñstwa zdobi³a im zwyciêstwo. Ka¿dy krok ich by³ krokiem ku potomnoœci”.
Te studia niewiele wp³ynê³y na usposobienie Rafa³a. Ani jeden krok jego nie zmierza³ ku
potomnoœci. Znu¿ony i znudzony pisaniem wymyka³ siê wieczorem w sekrecie do Jarzymka.
Gra³ i hula³. Ksi¹¿ê ¿yj¹cy odludnie nie wiedzia³ o tym trybie ¿ycia swego „brata” sekretarza,
a jeszcze mniej móg³ wiedzieæ gruby a ciê¿ki Meister vom Stuhl. Zreszt¹ Rafa³ ukrywa³ siê
doskonale. Mia³ w³asny klucz od mieszkania i nikt, z wyj¹tkiem starego s³ugi, nie wiedzia³
o jego nocnych wycieczkach. Do lo¿y uczêszcza³ jak najpilniej i nigdy nie zas³u¿y³ na karê
za spóŸnienie. Sumiennie p³aci³ sk³adki (z pieniêdzy wygranych w karty) i z wolna zyskiwa³
sobie opiniê dobrego brata u ludzi najlepszego towarzystwa. Wprowadzony do lo¿y przez
ksiêcia poniek¹d z koniecznoœci, dla zupe³nego utajenia prac i schadzek z Mistrzem katedry,
sta³ siê nie tylko cz³onkiem najlepszego towarzystwa, lecz i poprawnym mularzem.
Nikt nie zwraca³ teraz uwagi na jego sekretarstwo. Wszyscy wiedzieli, ¿e jest to rola przygodna, jak urz¹d w lo¿y.
Na uroczystoœæ œwiêtojañsk¹ lo¿e warszawskie niemiecko-polskie: Zum goldenen Leuchter
i Friedrich Wilhelm zur Säule pragnê³y wyst¹piæ okazale, by mieæ o czym donosiæ Wielkiemu Wschodowi „na wschodzie” Berlina. Postanowiono tedy powo³aæ do ¿ycia rozsypane lo¿e
Sióstr masonek i z³¹czyæ je w jedn¹. Kilkanaœcie Sióstr z ló¿ dawnych Wschodu polskiego
mieszka³o w Warszawie. By³y nowe kandydatki, pragn¹ce z. nudów i dla mody wst¹piæ do
lo¿y, byleby siê jaka otwar³a, wiêc Polacy, pracuj¹cy pospo³u z Niemcami, zakrz¹tnêli siê
¿ywo. W pocz¹tkach czerwca powsta³ zawi¹zek lo¿y niewieœciej i wnet by³ „afiliowany” do
lo¿y mêskiej na wschodzie Warszawy, pod nazw¹ Zum goldenen Leuchter. Odby³o siê wkrótce pierwsze wspólne posiedzenie, wzbudzaj¹c nadzwyczajne zainteresowanie w œwiecie ma195

soñskim. Szeptano ci¹gle, ¿e Mistrz katedry pragnie wprowadziæ do lo¿y sw¹ m³od¹ ma³¿onkê, przed rokiem poœlubion¹, z ciekawoœci¹ wyliczano imiona sióstr, które mia³y przybyæ.
Rafa³ z zapa³em wybra³ siê na tê niezwyk³¹ uroczystoœæ. Lo¿a tego wieczora by³a przybrana
nieco inaczej ni¿ zwykle, choæ tymi¿ barwy. Mistrz zasiad³ na wzniesieniu. Brat Straszny
stan¹³ za nim z mieczem i ³añcuchem w rêku. Wœród ogólnego naprê¿enia Mistrz katedry
zabra³ g³os i poleci³ Mistrzowi ceremonii oraz Wielkiemu Przewodnikowi udaæ siê do sali
s¹siedniej i prosiæ zgromadzone tam siostry dawnych ló¿ polskich, aby wesz³y do œwi¹tyni.
Nim siê ukaza³y, na dany znak Bracia zanucili œpiew:
Witajcie, siostry swobody,
Witajcie w œwi¹tyni chwa³y,
Któr¹ rêce œwiêtej zgody
Dla dobra œwiata zdzia³a³y!
Wznoœcie z bratnimi ofiary
Podstawy cnoty o³tarzy
I z³ó¿cie na nich te dary,
Co zdobi¹ wolnych Mularzy!
Po odbyciu ceremonia³u wkroczy³o do sali kilkanaœcie przekwitaj¹cych albo ju¿ zupe³nie przekwit³ych piêknoœci z ostatnich lat stanis³awowskich. Siostry z³o¿y³y naprzód ga³¹zki oliwne u stóp
o³tarza, a póŸniej zajê³y miejsca w kolumnach. Wielki Mistrz otworzy³ lo¿ê i wyg³osi³ w jêzyku
francuskim powitanie i naukê. Gdy wyrzek³ ostatnie s³owo i piêækroæ uderzy³ m³otkiem, który dnia
tego by³ przewi¹zany wstêg¹ b³êkitn¹, z cicha, jakby onieœmielony, zapyta³, czy nikt nie ma ¿adnego przed³o¿enia. Mistrz ceremonii odpowiedzia³, ¿e. jest profanka, która pragnie byæ przyjêt¹
do towarzystwa masonek. Na pytanie: czy nikt siê nie sprzeciwia tej proœbie, gdy zgromadzeni
powstawszy wyci¹gnêli prawe rêce ku obrazowi, Przewielebny wys³a³ jednego z Braci, aby kandydatkê przygotowa³. Rafa³ doœwiadcza³ silnego uczucia niesmaku i zawodu.
Damy, które mia³ przed oczyma, nie budzi³y w nim entuzjazmu, a i kandydatka, jak nale¿a³o
przypuszczaæ, powiêkszyæ mia³a liczbê tych malowanych i fryzowanych zwalisk, przy³o¿yæ
nowy grymas zalotnoœci do sumy wystudiowanych, ale dawno bezskutecznych uœmieszków.
Tote¿ z jawn¹ niechêci¹ myœla³ o d³ugich ceregielach czekaj¹cych go tej nocy w lo¿y, dusznej jak ³aŸnia rzymska. Brat Stuart znik³ by³ za drzwiami sali rozmyœlañ, dobrze Rafa³owi
pamiêtnej, i d³ugo nie wraca³. Tymczasem Mistrz zadawa³ Siostrze Mistrzyni masonek pytania z rytua³u, na które ona wprawnie i z wypróchnia³ym wdziêkiem odpowiada³a:
- Que fant-il pour rendre une loge juste et parfaite?
- Trois la composent, cinq la rendent juste, lept la rendent
parfaite
. Qui Bont-ils?
- Le Vénérable, deux Surveillants, deux Compagnons et deux Apprentis.
- Dans quelle loge avez-vous êtê reçu?
- Dans la loge Saint-Jean.
- Pourquoi nos loges Bont-elles dédiées à Saint-Jean?
- Parce que les Frères Maçons qui s’étoient unis pour la conquête de la Terre Sainte avoient
choisi Saint-Jean pour patron...
Wtem rozleg³o siê twarde uderzenie we drzwi i po zwyk³ych pytaniach oraz odpowiedziach
stanê³a na progu profanka. Oczy jej by³y zawi¹zane bardzo szerok¹ przepask¹, która prawie
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ca³¹ twarz od czo³a a¿ do ust zas³ania³a. Z³ota frêdzla przepaski spad³a na ramiona œnie¿nej
bia³oœci, na piersi obna¿one. Spod zas³ony widaæ by³o tylko przepych bujnych poz³ocistych
w³osów, w grecki pukiel krobylos zwi¹zanych, i uchylone usta. Niepewne œwiat³o szeœciu
lamp spirytusowych rzuca³o na tê postaæ przerywany blask. Rafa³ spostrzeg³ uchylenie ust,
trwo¿liwe uchylenie jak u trzyletniego dziecka, spostrzeg³ je i zamar³ w oczekiwaniu, têsknym a¿ do boleœci. Ani jedna myœl nie by³a w stanie wydŸwign¹æ siê z jego mózgu. Serce
bi³o coraz wolniej i tylko same wargi bezdŸwiêcznie ³ka³y:
- O, w³osy, w³osy z³ote... O, usta, o, moje usta...
Bracia i siostry na widok profanki trzykroæ przyklasnêli uderzaj¹c rêk¹ po prawym biodrze.
Dwaj Bracia Stuarci oprowadzili przybywaj¹c¹ dwakroæ doko³a lo¿y, trzymaj¹c j¹ pod rêce,
po czym, umieszczona naprzeciwko Przewielebnego Mistrza katedry, z pochylon¹ g³ow¹ czeka³a.
On rzek³:
- Kobieto, kim jesteœ?
- Nazywam siê Helena de With.
Us³yszawszy ten g³os Rafa³ o ma³o nie krzykn¹³. Zd³awi³ g³os w piersiach i tylko palce jego
prawej rêki wpi³y siê jak szpony w d³oñ lew¹. Rozpacz i szczêœcie p³ynê³y przezeñ jak wiatr
przez ga³êzie drzewa.
Przewielebny mówi³ coœ do profanki i pl¹ta³ siê w tej przemowie jak ¿aczek wydaj¹cy lekcjê.
Nareszcie po nieskoñczenie d³ugich pytaniach i odpowiedziach, po ceremoniach, które, zdawa³o siê, trwa³y dziesiêæ lat, Rafa³ ze dr¿eniem us³ysza³ te jego s³owa:
- Damy ci pierwszy promyk œwiat³a, który ma kierowaæ twoimi krokami. Niech dadz¹ pani
de With pierwszy promyk œwiat³a.
Mg³a ³ez zas³oni³a oczy Rafa³a. Widzia³, ¿e ktoœ zbli¿a siê do pani de With i odwi¹zuje przepaskê. Machinalnie podniós³ sw¹ szpadê jak wszyscy, ¿eby nad kandydatk¹ utworzyæ stalowe
sklepienie. B³yski kling zas³oni³y mu twarz odkrywaj¹c¹ siê spod przepaski, ale j¹ ujrza³ za
chwilê. Bez oddechu, jakby bez wzruszenia, zimnym, ob³¹kanym wzrokiem zobaczy³ tê
twarz, oczy królewskie, ³uki brwi i policzki cudniejsze od woni kwiatów wiosennych. Us³ysza³ znowu g³os jej, gdy przysiêga³a wobec Stwórcy wszechrzeczy i na wszystko, co mo¿e
byæ œwiêtego dla kobiety uczciwej, ¿e dochowa tajemnic pod kar¹ miecza Anio³a Niszczyciela. Rafa³ trz¹s³ siê i dygota³ z zimna s³ysz¹c te wyrazy. W³osy je¿y³y mu siê na g³owie, a wiatr
œmiertelny owion¹³ czo³o. K³y i pazury wilcze werznê³y siê w jego gard³o, m³otem bi³y go
w dekê piersiow¹, w³ama³y siê pod ¿ebra, a zielony blask œlepiów ozion¹³ go wychodz¹c ze
strasznej nocy. Przecudny g³os brzmia³ jakoby pieœñ spod nieba:
- Oby ogieñ panuj¹cy w wy¿szych powietrznych sferach ogarn¹³ moj¹ duszê, a oczyszczaj¹c
j¹ oœwieci³ na drodze cnoty...
Brat Straszny potrz¹sn¹³ ³añcuchem, za³o¿y³ go na szyjê nowej uczennicy. Rafa³ nie widzia³,
co siê dzia³o, nie rozumia³, czemu wstêpuj¹cej Siostrze przypiêto bia³y fartuch i dano bia³e
rêkawiczki. Nie rozumia³ ani jednego s³owa z przemowy Mistrza; patrz¹c nie widzia³, jak
Mistrz z uœmiechem szczêœcia odda³ nowej Siostrze, a ¿onie swej, poca³unek pokoju, mówi¹c:
- Pozwól, abym ci da³ poca³unek pokoju, a ty go oddasz Braciom i Siostrom, równie jak s³owo, znak i dotkniêcie.
Rafa³ by³ wtedy w sobie samym. Na nieznanym, tamtym œwiecie. Krwawymi oczyma patrzy³
siê w duszê swoj¹ le¿¹c na dymi¹cym œniegu wœród pól. Widzia³ œmieræ, która idzie. Nowo
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przyjêta siostra posuwa³a siê z wolna, jak piêkny duch, jak wznios³y a rozkoszny dŸwiêk
wydobyty z najczarowniejszych strun wiolonczeli, oddaj¹c braciom i siostrom poca³unek pokoju. Wyci¹gniêt¹ rêk¹ dotyka³a palców ka¿dego i z cicha, z uszanowaniem i pokor¹ wymawia³a tajemnicze „s³owo” Feix, co znaczy: „Szko³a”. Oczy jej by³y spuszczone, a cudne, prawie ods³onione piersi oddycha³y g³êboko. Kiedy zbli¿a³a siê, obszed³szy œrodek, do kolumny,
w której na samym koñcu sta³ Rafa³, powiod³a okiem z wyrazem lekkiej, mglistej niechêci.
Sz³a przecie¿ dalej, wykonywaj¹c rozkaz Mistrza. Tak przysz³a przed Rafa³a. Wyci¹gnê³a rêkê
i dotknê³a stawów jego rêki, podnios³a oczy z szacunkiem i cich¹ trwog¹, pewnie dla zbadania, czemu ta d³oñ tak dr¿y, podnios³a oczy jak na twarz ka¿dego z Braci... Ale ujrzawszy
tego ostatniego w szeregu, oniemia³a. Oczy jej nagle zastyg³y, twarz odchyli³a siê jeszcze
bardziej w górê. Kolana pod ni¹ zgiê³y siê. Zdawa³o siê, ¿e padnie w ty³. Wolno udŸwignê³a
lec¹c¹ g³owê. Wtedy uœmiech...
- Feix - wyszepta³a dr¿¹c jeszcze, ale w uœmiech ca³a pogr¹¿ona jak w blask miesi¹ca.
Usta jej zbli¿y³y siê do warg Rafa³a i dotknê³y ich cichym, straszliwym muœniêciem rozkoszy. W tej samej chwili szept, szept szczêœcia przemieniony w strach piorunowy, sp³yn¹³
z nich w usta kochanka:
- O, Bo¿e...
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Pokuszenie
Helena de With b³¹ka³a siê po swym buduarze. Gruby dywan t³umi³ szelest jej kroków, adamaszkowe œciany zas³ania³y od zewnêtrznego szmeru. By³o doko³a niej cicho, cicho i ciemno. Parna noc czerwcowa zesz³a na ogród i dom, objê³a wszystko wrz¹cym uœciskiem. Liœcie
drzew zas³aniaj¹ce okna wisia³y nieruchomie i ciê¿ko, jak p³yty m³otem wykute z ¿elaza...
Helena zbli¿a³a siê do okien, wychodzi³a na balkon wisz¹cy ponad trawnikiem, znowu cofa³a
siê w g³¹b pokoju, miotaj¹c siê bez wiedzy, bez woli...
Pali³a j¹ suknia na ramionach i biodrach, cisnê³y j¹ ci¿my ze œliskiego at³asu, dolega³o jej zwi¹zanie nieobjêtych, nieogarnionych, ciê¿kich w³osów. Tysi¹c ju¿ razy pomyœla³a, ¿eby zrzuciæ suknie
i rozpuœciæ w³osy, ale za ka¿dym razem rêce jej opada³y bezw³adnie i splata³y siê z boleœci¹. Spogl¹da³a w czarn¹ noc stoj¹c¹ miêdzy pniami drzew, w noc s³abo poczerwienia³¹ u brzega od nie
zastyg³ej jeszcze ¿arnicy wiec/ornej czy nadchodz¹cego ju¿ wschodu, w noc upaln¹ jak ¿elazo,
gdy stygnie, i usta jej szepta³y ciche, sekretne, zakazane, w têsknocie poczête wyrazy. Wlepia³a
wzrok w aleje niewidoczne, których g³êbokie jaskinie przejmuj¹ zmys³owym lêkiem, rozkosznym
strachem, i s³ucha³a, jak przed ni¹ i za ni¹ nieruchom¹ i wieczn¹ jest cisza nocy. Wyci¹ga³a ku
ogrodowi stêsknione rêce i stêsknione usta, przycisnê³a do pustki czo³o pragn¹ce wsparcia, k³ad³a
je na ramieniu nocy, a rozchylonymi nozdrzami chwyta³a cierpk¹ woñ narcyzów, g³uch¹, niem¹,
bezdenn¹ woñ têsknoty. Jak¿e dziwn¹ by³a dla niej ta duszna noc, jak¿e by³a osobn¹, odmienn¹
i jedyn¹ w ¿yciu! Porywa³a ku sobie, ku g³êbiom pe³nym rozkoszy niewys³owionej, których przecie¿ nie da zaznaæ nigdy... D³ugie pogody, suche wiatry i morze upa³u sk³ada³y siê na ni¹, tworzy³y j¹ od tygodni. Sta³a teraz nad ziemi¹ straszna i urocza, mocna a nieprzemo¿ona, wo³aj¹c z g³êbokich ciemnoœci. Radoœæ wznosi³a siê na k³êbach zapachów z mroku jej, radoœæ wszystko ogarniaj¹ca, wspania³a, olbrzymimi ruchy wyzwalaj¹ca cia³o i duszê. Ale nie sama ta radoœæ dawa³a
szczêœcie Och, nie! By³a tylko jak gdyby nadziej¹ szczêœcia, które jest w pobli¿u, kr¹¿y doko³a
domu, czai siê w s³upach dymi¹cych aromatów, czeka i lêkliwy krok stawia hez szelestu. Serce
bi³o w Helenie de With twardymi ciosami, a uderzenia jego rozlega³y siê w uszuch jak kroki szczêœcia nadchodz¹cego. W jednym miejscu, miêdzy ob³okami liœci, widaæ by³o czyste, granatowe
niebo i miliardy na nim gwiazd. Gwiazdy by³y jaskrawe, bliskie ziemi, brylantowe. Zdawa³o siê
oku, ¿e widzi ich bry³y i ostre kanty. Helena wznios³a oczy ku wiekuistej nieskoñczonoœci nieba
i sta³a tak d³ugo, ko³ysz¹c siê ³agodnym, melodyjnym ruchem. S³ysza³a w sobie jakoby melodiê
gwiazd, œpiew ich wdzieraj¹cy siê do serca niewidzialnymi drogami, jak wdziera siê do duszy
zapach kwitnacego ogrodu. Mówi³y gwiazdy:
Czym¿e ty jesteœ, który chcia³eœ nazwaæ miê ¿on¹? Ktoœ ty jest i sk¹d wzi¹³eœ prawo nad moj¹
piêknoœci¹? Có¿ mi ty w darze przyniesiesz? Czy masz oczy, które bym kocha³a a¿ do œmierci za dziewiczoœæ moj¹? Czy masz w³osy, które siê œni¹ uœpione i w nocy i w zamyœleniu
chodz¹cej we dnie?
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Potworny jesteœ i obmierz³y w twojej m¹droœci i dobroci, z uœmiechem cnoty na ustach i od
szukania po ziemi prawdy ze zmarszczkami na czole! G³owa twoja jest zimna i ciê¿ka, s³owa
twoje ¿elazne, m¹dre i obojêtne. Nie pachnie ani jeden wyraz, nie obudzi ¿alu ani têsknoty..
Gardzê wszystkimi s³owy twoimi wysnutymi ze starych ksi¹g, wspania³ym, wszystkowiedz¹cym uœmiechem i gorzkimi a szczerymi ³zami nad nêdzê i ma³oœci¹ cz³owieczego rodu! Gardzê twoim niezwyciê¿onym rozumem i wspania³ym sercem!
Jeœliœ jest wy¿szy nade mnie, to tob¹ za to w³aœnie gardzê!
Jeœliœ jest lepszy ode mnie, to tob¹ gardzê po stokroæ!
Nie chcê, ¿ebyœ mia³ prawo do jednego palca mej rêki, do jednego w³osa mej g³owy. Wszystkam jest jego w marzeniach ca³ej m³odoœci, wszystka jestem od stóp do g³owy, od w³osa na
g³owie do ma³ego palca u nogi, wszystkam jest jego! S³owa jego szeleszcz¹ za mn¹, wzdychaj¹ we mnie i pogr¹¿aj¹ siê w moje oczy. Czy patrzê na falê morza, na widoki ziemi, na
ob³oki nieba — widzê jego spojrzenie. Usta jego czerwieni¹ siê od krwi jak ró¿e w moim
ogrodzie, czarne brwi zsuwaj¹ siê potê¿nie od w³adzy strasznej i s³odkiej nade mn¹, nad moj¹
dusz¹ i cia³em, od w³adzy, któr¹ tak kocham. Za jego szczêœcie na ziemi da³abym sobie bez
¿alu uci¹æ tê rêkê, za jego tak¹ sam¹ mi³oœæ da³abym sobie wyrwaæ piersi, a za to, ¿eby w g³uche noce byæ jego, da³abym sobie wy³upaæ oczy...
£ka³a nie roni¹c ³zy z oczu. Szarpa³a cudnymi palcami ¿elazne ozdoby balkonu jakoby powrozy niedoli, które j¹ opasywa³y, i wi³a siê na miejscu jak nadeptana ¿mija.
Ale oto ramiona jej zadr¿a³y od niewiadomych dotkniêæ zapachu klombów. Wzburzona nienawiœæ ucich³a w sercu. Coœ jak wietrzyk lekkie i wonne owionê³o jej czo³o, g³owê, poruszy³o w³osy i sp³ynê³o na obna¿on¹ szyjê. Uczu³a w sercu swym z niewymown¹ pokor¹ powiew
szczêœcia. Z³o¿y³a rêce na piersiach, schyli³a g³owê... Przez serce jej p³ynê³y wtedy marzenia:
Widzê usta jego przy moich piersiach, a czo³o przy nagim ramieniu. W³osy jego g³owy s¹ na
rêce mej obna¿onej, a bia³e czo³o naprzeciwko ust. Czerwone s¹ jego wargi jak ró¿e z mego
ogrodu, a ruchome s¹ i ¿arliwe jak krew, kiedy wytryœnie ze œwie¿ej rany i uchodzi. Bia³e
zêby b³yskaj¹ miêdzy uœmiechniêtymi wargami jak krótka wiosenna b³yskawica. Któ¿ to miê
ca³uje w tej ciszy i ciemnoœci? Czy to ty miê ca³ujesz, b³yskawico? Czy to wy, ró¿e? Czy to
ty miê ca³ujesz, m³ody mój cieniu? Echo moje w górach, b³êkitne widmo na drogach morza,
ob³oku mój na niebie? Duszo mej duszy?...
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Tam...
W pierwszych dniach lipca pani de With wyjecha³a z Warszawy na kuracjê do Bardyjowa.
Do granicy austriackiej nad Pilic¹ jecha³a swymi rozstawnymi koñmi, a dalej odby³a podró¿
dyli¿ansem pocztowym. Niezwykle krótko zatrzyma³a siê w Krakowie. Co dziwniejsza, powziê³a nag³e postanowienie odwiedzenia swych stron macierzystych, Ders³awic, dóbr swoich
w SandomierszczyŸnie. Ochmistrzyni i pannom s³u¿¹cym kaza³a czekaæ na siebie w Krakowie, a sama wczesnym rankiem wyjecha³a, gdy s³u¿¹ce jeszcze spa³y. Uczyni³a to tak niespodziewanie bez poprzedniego rozwa¿enia sprawy, jak to mia³a we zwyczaju, ¿e stara Balbisia,
ochmistrzyni, która j¹ wyniañczy³a i wychowa³a, z podziwu wyjœæ nie mog³a. Tymczasem
pani de With jecha³a co prêdzej, ale nie w stronê Sandomierza. Suto p³aci³a pocztylionom od
stacji do stacji, zmienia³a konie i pêdzi³a w tumanach kurzu po urwistych górskich drogach.
Gdy w ostatnim miasteczku, którego ju¿ w nocy dosiêg³a, wysiad³a przed nêdzn¹ ¿ydowsk¹
ober¿¹, by³a okryta py³em od stóp do g³owy. Rozognione jej oczy szuka³y czegoœ - i znalaz³y.
Rafa³ Olbromski stan¹³ przy drzwiczkach powozu i uœciskiem mocnym jak wieczny œlub obj¹³
jej rêkê. Zaœmia³a siê krótko, gard³owym œmiechem, i równie mocno rêkê jego przygarnê³a
do serca.
- Pojedziemy dalej... - szepnê³a.
- Nie! Tu zostañmy - b³aga³ pochylony ku niej.
- Pojedziemy dalej! - rzek³a stanowczo, zamkn¹wszy oczy przed jego oszala³ym spojrzeniem.
- Czy s¹ konie?
- S¹... ale tu zostañmy...
- Jedziemy!
Rafa³ odszed³, ¿eby wydaæ rozkaz. Helena wyskoczy³a, wesz³a do ober¿y i usiad³a w k¹cie
pustej izby. Œwieci³a siê tam ju¿ na szynkwasie ³ojowa œwieczka. Po chwili on przyszed³
i stan¹³ w taki sposób, ¿eby j¹ od œwiat³a i ¿ydowskich oczu zas³oniæ. Ale korzysta³ z tej samej chwili: patrza³ na ni¹. W pó³ciemnoœci widzieli wzajem tylko swe oczy i tonêli w nich
zapamiêtawszy siê na œmieræ. By³a to rozkosz zaiste œmiertelna, wyzwolona, naga, szczêœcie
jednej chwili, trwaj¹ce przez wiecznoœæ. Teraz dopiero czuli oboje, jak straszliwie i nad ¿ycie
siê kochali. Gdyby jedn¹ chwilê trzeba by³o oddaæ, cofn¹æ, odj¹æ sobie za cenê ¿ycia, zrzekliby siê ¿ycia z drwi¹cym œmiechem. S³owa, jak ciê¿ary bez wartoœci, zwa¿y³y siê i upad³y
na dno dusz. Tylko anielskie uœmiechy wzajemnego pozdrowienia, jak o œwicie mg³a sucha
z ziemi ukwieconej, wsta³y i rozszerzy³y siê w oczach i ustach.
Da³ siê s³yszeæ na brukowanym podcieniu radosny têtent kopyt koñskich i hulaszczy a do gromu podobny turkot kó³. Rafa³ uczyni³ znak g³ow¹, ¿e ju¿ czas. Ale jego towarzyszka nie podnosi³a siê z miejsca. Odsun¹³ siê od œwiat³a i zajrza³ w oczy. Siedzia³a nieruchoma z oczyma
id¹cymi za nim, z uœmiechem zaczarowanym. Rondo kapelusza zwi¹zanego pod brod¹
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oskrzydla³o jej twarz. Tylko niektóre pasma w³osów wymyka³y siê wzd³u¿ policzków. Szary
p³aszcz podró¿ny z pospolitego p³ótna okrywa³ j¹ ca³¹ od stóp do szyi. Rêce le¿a³y bezw³adnie, splecione na kolanach. By³a tak przecudowna, tak nieznana, tak obca, a zarazem tak do
jego istoty nale¿¹ca, wydarta z g³êbi piersi, ¿e jak skamienia³y nie móg³ siê poruszyæ. To¿
jest Helena z Ders³awic?
Sta³ w ob³oku powietrza uszczêœliwionym przez jej obecnoœæ i powtarza³ stokroæ ów pewnik,
¿e ona jest na pewno tu, gdzie na ni¹ czeka³ tyle godzin w spazmach têsknoty i paroksyzmach
zw¹tpienia. Nierych³o, nierych³o przesunê³a siê w jego duszy smuga ³askawego œwiat³a, ciep³a i wonna myœl, ¿e to jest pierwsza chwila, pierwsza godzina i pierwszy dzieñ, ¿e nastanie
szereg godzin b³ogos³awionych, dni szczêœliwych szereg nieskoñczony.
Ta sama myœl odbi³a siê w jej oczach, w ustach i na czole.
Ujrza³ j¹ wszystk¹ rozkwit³¹ jak jerychoñska ró¿a. Serce nie bi³o w jego piersiach, lecz dr¿a³o, rêce same siê splot³y i b³ogos³awieñstwo wype³z³o na wargi. Tak samo splot³y siê jej rêce
i oczy zas³oni³y powiekami. Sta³ patrz¹c w swe ziszczone szczêœcie i modli³ siê bez s³ów, bez
poruszenia zastyg³¹ warg¹.
Za chwilê, rzuciwszy karczmarzowi sztukê z³ota, wsiedli do kutej krakowskiej bryki. Têgim
k³usem ruszy³y z miejsca spasione, ros³e konie. Na goœciñcu za miastem posz³y jeszcze lepiej
z kopyta. Zakochani siedzieli przytuleni do siebie, czuj¹c, jak w ich ¿y³ach przep³ywaj¹ te
same strumienie ognia. Kiedy niekiedy tylko oddawali sobie wzajem kilka s³ów, s³ów-pieszczot, s³ów-uœciœnieñ. Konie parska³y na równym, wysch³ym goœciñcu. Ob³ok kurzawy wstawa³ spod ich kopyt, otacza³ was¹g i podró¿nych. Noc by³a ksiê¿ycowa, widna. Nie posta³a na
niebie ani jedna chmurka. Wiatr rzeŸwy ci¹gn¹³ od gór, gdzieniegdzie wywabia³ z dolin wilgotne opary, mgie³ki w tych miejscach zrodzone i nie chc¹ce odejœæ. DŸwiga³ je po zboczach
i garbach wynios³ych regli. Goœciniec bieg³ dolinami gór, które wierzcho³ki swoje wznosi³y
coraz wy¿ej i wy¿ej. Szerokie lasy, czarne puszcze przelewa³y siê z góry na górê, wznosi³y
i zni¿a³y. I droga - to lecia³a w dó³, ku rzece b³yszcz¹cej na kamieniach, to znowu wspina³a
siê na prze³êcze, wdziera³a na strome zbocza. Tu i owdzie wyziera³ ze szczytu góry kad³ub
skalisty i szarza³ w œwietle miesiêcznym. Czasami droga sz³a przez modrzewiowe aleje, przez
jaworowe ulice i œwierkowe podgaja. Czêsto bryka lecia³a z ³oskotem wzd³u¿ uœpionych wsi
podkarpackich, miêdzy stadami psów, skacz¹cych na wysokoœæ drabinek wozu. Wsie spa³y,
by³y puste i jakby wymar³e. Ani jedno œwiate³ko nie zapowiada³o w nich ¿ycia. Psy ze wœciek³oœci¹ odpêdzaj¹ce wêdrowców od tych schronisk ros³y w oczach i zdawa³y siê byæ potwornego kszta³tu i ogromu. W jednym miejscu konie krótko wytchnê³y przed zatarasowan¹ we
wsi karczm¹. Obok karczmy sta³a chata pod cieniem wielkich modrzewi. Œwiat³o ksiê¿yca
przenika³o ruchome, miêkkie, delikatne, ¿ó³tawe w tym blasku ga³êzie, których szczyty
chwia³y siê z wolna, stykaj¹c siê i rozchodz¹c pomiêdzy sob¹. Jedna œciana domostwa i po³amane linie góralskiego dachu z szerokim okapem oblane by³y œwiat³em ksiê¿yca, a ca³y dom
w mroku gin¹³. Na tej œcianie ubogiej œwiat³o uczyni³o sobie królewski przybytek. Œni³o na
niej przedwieczny swój sen. Widzieli ka¿d¹ od lat sczernia³¹ belkê, ka¿dy w niej cios siekiery, ka¿d¹ okr¹g³¹ wypaœæ sêka, rysunek rdzenia i warstw drzewa. P³azy te mia³y teraz nie
swoje barwy. Któ¿ wie - mo¿e œni³y tej cudnej nocy sen o ¿yciu na pochy³oœci urwiska góry,
w szumie.ga³êzi, w poœwistach zielonych igie³, gdy hucz¹ tr¹by górskiego wiatru...
- To nasza droga, nasza bia³a, szczêœliwa droga... - szepnê³a Helena. - Tam pojedziemy. Ta
jest droga prowadz¹ca do szczêœcia...
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- Patrz, a ta bia³a œciana domu... - mówi³ Rafa³ cicho, jakby zwierza³ tajemnicê i nie chcia³
przerwaæ zaczarowanego snu œciany.
- Nie, nie! Tam...
- Przecudna, bia³a œciana...
G³os obojga by³ inny, odmienny, zgo³a niepodobny. S³uchali siê wzajemnie z radosnym zdumieniem, a ka¿de s³owo, ka¿dy dŸwiêk spada³ w tajemnicz¹ skarbonê, jak diament bez ceny.
WoŸnica skoczy³ na kozie³ i ruszyli dalej. Goœciniec bieg³ teraz chy¿o w dó³, ku rzece lœni¹cej, z szumem i zawodzeniem rw¹cej po kamieniach. £o¿ysko jej, wys³ane szeroko rozmiecionymi g³azami, widaæ by³o z oddalenia. Nad brzegiem sta³y wierzby o w¹skich a d³ugich
liœciach, które teraz w œwietle ksiê¿yca jaœnia³y od rosy szarobia³ej. Liœcie te chwia³y siê i wygina³y ku œwiat³u, ³udz¹c, ¿e to one szemrz¹ tak g³oœno.
Wysoko wzbi³ siê ksiê¿yc. By³o po pó³nocy. Szczyty leœnych gór odrzyna³y siê w zrzed³ym
b³êkicie nieba kud³at¹ i potargan¹ albo kêdzierzaw¹ i we³nist¹ lini¹. Zimno by³o coraz bardziej, jak na nizinach w póŸnej jesieni. Na prawo i na lewo le¿a³y przy bia³ej drodze cienie
tak g³êbokie i czarne, ¿e zda³y siê byæ otch³aniami bez dna. Sz³y przed oczyma w g³êbokoœæ
gruntu jakby wskroœ ziemi jaskinie dolin. Tam to rzuca³a siê droga w rozwart¹ paszczê. Oczy
wierzyæ nie chcia³y, ¿e ta jasna, srebrnolita wstêga tam pójdzie, ¿e tam w³aœnie oœmieli siê
powieœæ za sob¹. Serca wo³a³y na ni¹, gdy nagle zwraca³a w bór czarny i zimny, w gêsty jego
mrok, w kniejê ziej¹c¹ mroŸnym oddechem. Olbrzymie œwierki wychyla³y niespodziewanie
kolosalne swe szczyty jak gotyckie wie¿e otoczone bogactwem kwiatonów. S³ychaæ by³o, gdy
konie sz³y pod górê noga za nog¹, szept drzew, ni to mowê wysi³u tych miejsc nie zdobytych
przez cz³owieka, ni to przestrach pustyni ze snu ocknionej. W cieniu œni¹ce ga³êzie, cicho
zwieszone ku ziemi, wzdryga³y siê niespodzianie i pochyla³y z cichym a z³owieszczym sykiem. £oskot kó³ bryki hucza³, a porywczy têtent kopyt rozlega³ siê na sennej drodze. Lecia³
stamt¹d w martwy las na podobieñstwo tysi¹ca toporów rozr¹buj¹cych kamienn¹ ciszê.
Strach-niestrach owiewa³ dusze. Patrzali w ten kraj jakoby w obraz mi³oœci swej, w tajemnicê swego ¿ycia. Sk¹d¿e przysz³a ku nim ta ziemia przedziwna? Kto j¹ dla nich uczyni³? Oczy
nurza³y siê w ni¹, nurza³y bez koñca i, zapamiêtawszy siê w cudnym blasku miesiêcznym,
nie mog³y obj¹æ piêknoœci. W sercach powstawa³ nies³ychany ¿al, przeobra¿a³ siê w krzyk
przera¿enia czy radoœci, w hymn œwiêty, na który w mowie ludzkiej nie ma s³ów. Dusze, jak
niemowy, chcia³y z siebie wydrzeæ choæby jeden dŸwiêk, jedn¹ nazwê, jedno imiê, a tylko
g³êbokie westchnienie, do stworzenia sylaby niezdolne, zawieraj¹ce w sobie ca³kowite czucie - wyrywa³o siê ku gwiazdom rozsypanym w niebiosach.
Wtem droga zawis³a nad urwiskiem i skrêci³a siê w miejscu. Las uciek³ sprzed oczu i, jakoby
ciemne skrzyd³o, chy¿o polecia³ w bok, na dó³. Helena krzyknê³a. W dali, w przestworzu,
w odleg³ej dolinie miêdzy dwiema górami, których czarne puszcze zlewa³y siê ze sob¹, ukaza³ siê inny œwiat. Zda³o siê, ¿e siê odchyla kraina ksiê¿yca...
Z daleka, z nieskoñczonoœci, zza czarnych lasów p³yn¹³ poziomo z³oty dym ob³oku i rozwiewa³ siê w b³êkitn¹ nicoœæ. Nad nim, spomiêdzy miêkkich zwojów podnosi³y w niebo kamienne g³owy bezleœne turnie, rozszarpane, jakby by³y skamienia³ym na wieki wiatrem. Zimne ich
oblicza uœmiecha³y siê w z³otawym niebie. Helena przycisnê³a ramiê swe do ramienia kochanka i nachyli³a ku niemu usta. Us³ysza³ jej szept:
- Widzisz! Tam jest nasze szczêœcie. Widzisz? To jest szczêœcie...
Cichy œmiech, cichy œmiech zadr¿a³ w jej krtani. Po chwili znowu szepta³a:
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- Czeka³am na ciebie tak d³ugo, przez ca³¹ m³odoœæ, o szczêœcie, o z³ote moje, o niebotyczne,
o najwy¿sze, uœmiechniête!... Tu, na twoich piersiach by³ wilk, tu, gdzie tak bije serce! Aleœ
go zabi³. O, panie mój! Straszna morda wilcza i bia³e k³y by³y tu, obok gard³a. Krzywe pazury wbija³y siê miêdzy ¿ebra, a œlepie patrza³y w twe oczy! Jak¿eœ jest mê¿ny, silny i straszny!
Jak¿eœ jest niezwyciê¿ony! Mocniejszy jesteœ ni¿ zima, ni¿ lód, ni¿ wicher! Mocniejszy jesteœ ni¿ wilk. Ty siê nie boisz nikogo na ziemi! Masz przy sobie sztylet, nabit¹ kulami broñ,
ale nade wszystko ty jeden masz serce z ¿elaza. Drwisz sobie i œmiejesz siê weso³o z ludzi,
z przysi¹g i œlubów. Nie boisz siê nikogo, nikogo, nikogo na ziemi. Ani ludzi, ani zwierz¹t!
Któ¿ mo¿e wyjœæ naprzeciwko nas? Powiedz... Nikt! My jesteœmy sami jedni na œwiecie! Jesteœ straszny! Jesteœ piêkny! Dr¿ê na sam¹ myœl... Jestem twoj¹ s³u¿ebnic¹... O, mi³y... Tam...

204

Góry, doliny
Chata ich sta³a samotnie u skraju puszczy. Czarny jej dach gin¹³ w cieniu odwiecznych jaworów. Z wielkich pniów œwierka wyciosane by³y œciany chaty, jakoby zamek. Spiczasty a roz³amany poœrodku dach jej wysuwa³ siê poza œciany i tworzy³ chodnik pod okapem, od d¿d¿u
chroni¹cy. Œciany domowe dawno sczernia³y: by³y ciemnobr¹zowe jak odœwiêtna cucha górala. Mocne drzwi nabite ko³kami prowadzi³y do tej œwietlicy, gdzie siê przed ludŸmi schowa³o ich szczêœcie. Kochane by³y te drzwi!
Jak¿e im mi³y by³ œliski zgrzyt zasuwy, gdy o œwicie stary gazda przynosi³ pod ich próg mleko jeszcze dymi¹ce, placki z owsa, ser owczy, miód i poziomki! Jak¿e im mi³e by³y te drzwi
grube, sk³adane niezwykle, okr¹g³e u góry, spojone drzewn¹ sw¹ moc¹, nabite jesionowymi
ko³kami, a uroczyste jak organy, gdy w póŸn¹, d¿d¿yst¹ noc, znu¿eni i g³odni, przemokli
i senni, przychodzili do nich z daleka i ko³atali w nie ha³aœliwie mówi¹c: Otwórzcie siê, drzwi
kochane, prowadŸcie nas do domu szczêœcia, do œwietlicy mi³oœci... Odemknij siê, wrzeci¹dzu bukowy, litoœciwy bracie, coœ nas ju¿ puœci³ za wysoki próg ciemnego domu szczêœcia,
za próg wysoki œwietlicy mi³oœci...
Przed chat¹ ci¹gn¹³ siê w dó³ smug ³¹ki a¿ do potoku, który siê pieni³ miêdzy kamiennymi
z³omami. Otacza³ ca³y ten smug wa³ z drobnych kamieni, niby w¹¿ ró¿nobarwny, w rud¹ i sinaw¹ rdzê obleczony. Gdy s³oñce ranne, jak przez witra¿, wdziera³o siê przez têczowe i ma³e
szyneczki chaty i gdy przesuwa³o po, ciemnych, sêkatych œcianach malowid³a z zaœwiata,
wstawali, ¿eby zanurzaæ oczy i dusze w ³¹ce-kochance. £¹ka zmienia³a siê jak ich dusze. Co
dnia by³a ta sama, a co dnia inna, wci¹¿ piêkniej¹ca. By³o w niej coœ z wiatru, z p³yn¹cych
w niebie ob³oków, coœ ze spienionej wody. Le¿a³a na zboczu pochy³ym ku po³udniowi. Szeptaj¹cy spomiêdzy korzeni, z podmok³ego mechowiska, ukryty miêdzy zio³ami ponik leœny tu
i owdzie rozkisa³ w m³akê. W tych miejscach rozplenia³y siê trawy nasi¹k³e wod¹, o barwie
naj¿ywiej, najjaœniej zielonej, która wznieca w ¿y³ach i koœciach radosn¹ si³ê. Zagajnikiem
sta³y tam skrzypy i miêkkie b³otne paprotki zielonow³ose, koñskie ziele z bia³ymi puszkami
i nik³e sity. Na suchych wzgórkach, do których woda przystêpu nie mia³a, szerokimi bryzgami miota³a siê koniczyna i bujne fale mietlicy zawsze rozko³ysane. W dole, gdzie w kamiennym ³o¿ysku pieni³a siê zdyszana, niemilkn¹ca chuæ potoku, m³odego syna Ÿródlisk podziemnych, co prze¿ar³ granitow¹ skalinê Tatr, a¿ siê wyrwa³ w ciep³e niziny, kêpami ros³y niezapominajki. £agodny zapach wznosi³ siê z ³¹ki-kochanki, mlekiem i miodem p³yn¹cej, w ciche, b³êkitnawe nadednia.
Jasna woñ miodu p³ynê³a z lepkiej koniczyny i szorstka woñ z cz¹brów. Patrza³y z jej g³êbi
w okna chaty oczy ³¹kowych z³ocieni i ruchliwe liliowe dzwonki z ³onami rozdartymi przed
chwil¹ za spraw¹ s³onecznych promieni, patrza³y wysokie kwiaty ostów o barwie gasn¹cej
zorzy i przyziemne, ¿ó³te, zanik³e polne bratki. Pozdrawia³y wstaj¹c¹ ze snu Helenê s³odycz¹
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swoj¹ i mówi³y do niej, ¿e dla nikogo, dla samych siebie kwit³y przez wiecznoœæ, ¿e nieskoñczone szeregi wiosen, których myœl ludzka nie obejmie, minê³y ju¿, nim przysz³a w to miejsce ze swym kochankiem. Pozdrawia³y j¹ od wiecznoœci, która dawno przeminê³a, i kiwa³y
ku niej fioletowymi, ¿ó³tymi i rumianymi g³owami. Pojmowa³a ich sekretn¹ mowê, wielbi³a
j¹ westchnieniem krótkim i trwo¿nym, tajemnicê bytu wiecznego, jakby niemowl¹tko poczête w dr¿¹cym ³onie.
Có¿ im mia³a odpowiedzieæ, ¿eby przeraŸliwego krzyku o wiecznoœci nie rzuca³y jej w serce? Jakie je mia³a zakl¹æ? Co na swoje usprawiedliwienie powiedzieæ? Nie mog³a nic... Mówi³a im, ¿e jest grzesznic¹, przytakiwa³a swemu potêpieniu... Kiwa³a jasn¹ g³ow¹ ku kwiatom, spowiada³a siê ziemi rodz¹cej, wodzie, która pokazuje uciekanie wszystkiego, dalekim
poœwistom wiatru. Nie mog³a nie przyjœæ w to miejsce ze swym kochankiem. To tylko, co
mia³a do powiedzenia.
Czêstokroæ z sennych objêæ wstawa³a po pó³nocy, gdy ksiê¿yc-wietek, z rogami zwróconymi
w stronê zachodni¹, niechêtne, rude swe œwiat³o wtr¹ca do ziemskiej ciemnicy, zbli¿a³a siê
do okna, by widzieæ, co czyni ³¹ka. Ale kwiaty unika³y wówczas jej oczu. Kry³a je tajemnicza zas³ona z rosy i z nik³ego œwiat³a utkana, tuwalnia cieñsza od najniklejszej pajêczyny.
Z nieprze³aman¹ wówczas chêci¹ zbli¿a³a siê ku progowi, ¿eby boso i tak jak sta³a iœæ cicho,
zrazu po kamiennych skrzy¿alach, za progiem, a potem wskroœ tej ³¹ki, nie depc¹c kwiatów,
schylaæ siê nad ka¿dym i wydzieraæ z niego, gdy œpi, zel¿ywe tchnienie wieków...
Do dnia, w pogodne czasy, szli w góry. Helena ubiera³a siê w kierpce góralki i w lekkie, wykwintne, najozdobniejsze szaty z jedwabiu, przeznaczone niby to do wód w Bardyjowie. Rafa³
przywdziewa³ strój myœliwski. Mia³ zawsze przy sobie damasceñski pugina³, przywieziony
z Azji i darowany mu swego czasu przez ksiêcia, oraz nabite pistolety. Œcie¿kami najmniej
znanymi, wzd³u¿ szlaków, które by³y zazwyczaj suchymi ³o¿yskami potoków, wskroœ leœnych
ostêpów, po korzeniach, urwiskach i g³azach przedzierali siê, dok¹d oczy ponios¹. Na wynios³ych wierzcho³kach, gdzie ¿ywej istoty nie by³o nigdzie, jak daleko i szeroko siêgn¹ oczy,
obejmowali siê wpó³ i zapadali w g³uchy sen albo splót³szy siê na wzór dwu limb zros³ych
od lat, szli oczyma po niezmierzonych obszarach niebios i ziemi. Strudzenie wydziera³o z cia³
ludzk¹ namiêtnoœæ. Wtargn¹wszy na te wy¿yny, odtr¹cali precz nie tylko suszê i wodê, strz¹sali ze stóp proch ziemski, ale równie¿ wychodzili duchem z koœci swych, ¿y³, cia³a i krwi.
Przystêpowali wówczas do rozkoszy najwy¿szych, jakoby do pocz¹tku szczêœcia wiecznego,
do granicy tamtego œwiata, do namiêtnoœci niebieskiej. Otoczeni przez gêste ob³oki gór,
w œwietle przeczystych promieni s³oñca, pozostawali dla siebie siostr¹ i bratem, którzy siê na
wieki wieczne kochaj¹. Przyciskaj¹c do piersi schud³e w mi³oœci cia³o, wyszczupla³e a zawiêd³e i twarde od s³oñca, od wiatrów barki - przestawa³ widzieæ w niej radoœci cielesne, szczêœcie cz³owiecze. Nie móg³ odszukaæ w niej kobiety i niespodziewanie, a wci¹¿ w oœlepiaj¹cym jasnowidzeniu, które trwa³o bez przerwy, w radoœci nieznanego porz¹dku, spostrzega³
ducha. A gdy oczyma zatapia³ siê w jej oczy, gdy wdziera³ siê w nie, wstêpowa³ i przebywa³
nieznane œwiaty, traci³ wiadomoœæ o tym, ¿e sam jest drugim duchem, odmiennym cia³em,
innym cz³owiekiem. Na jawie, w bia³y dzieñ w³asnymi oczyma widzia³ w niej swojego w³asnego ducha. Mija³y d³ugie godziny i rozleg³e czasy, w których przeci¹gu zapatrywali siê
w swe oczy a¿ do œmierci. Tylko uœmiech, kiedy niekiedy przep³ywaj¹cy przez oczy, przez
usta, przez pow³oki ziemskie, przez rêce uœciskiem zwarte przypomina³, ¿e nie s¹ od³amami
góry, ob³okami p³yn¹cymi w lazurze nieba, dwiema falami lec¹cej Wody, ¿e jeszcze ¿yj¹ na
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ziemi. Wtedy przedziwne pragnienia wznosi³y siê z ich serc, podobnie jak z nicoœci wstaj¹
w szczelinach granitu b³êdne chmury po¿¹dania, które id¹ coraz wy¿ej, coraz wy¿ej i widz¹
pod sob¹ obszary niedosiêg³e. Czasu jednej z takich minut wyszepta³a:
- Umrzyjmy ju¿...
Nie zdziwi³ siê. Podnieœli czo³a i, spar³szy je na rêku, d³ugo patrzali za krawêdŸ, na której by³y
ich g³owy. Œliska, czarna œciana spada³a w przepaœæ zion¹c¹ z g³êbi ziemi. Potok szumia³ na
dnie, roj¹c siê w nim jak bia³y pêdrak, który trupa po¿era. Doko³a w¹skiej czeluœci jakoby kamienne ostrza, groty, obuchy, pi³y, ³añcuchy i kleszcze katowskie czeka³y w zimnym milczeniu.
Rafa³ rzek³:
- Œmieræ... Ju¿ nas nie bêdzie. Przestaniemy byæ, widzieæ siê nawzajem,
Uœmiechnê³a siê weso³o i ³agodnie jak matka, kiedy objaœnia naiwny b³¹d dzieciêcia.
- Zaczê³aby siê naprawdê wiecznoœæ. Tak jak teraz, na zawsze, bez odmiany. Sen dusz, kiedy
spoczywaj¹ w objêciach.
- A jeœli nie to?
- To! Ju¿ wiêkszego szczêœcia byæ nie mo¿e. To jest granica. Widaæ tamto jak tê oto wêgiersk¹
stronê. Wejdziemy do krainy szczêœliwoœci...
- Wiêc zdejm ubranie. Podrzemy suknie twoje na pasy, zwi¹¿emy siê nimi, ¿eby spadaj¹c nie
rozlecieæ siê w rozmaite miejsca przepaœci.
Ona powoli, jak przez sen, wsta³a i ze swym spokojnym uœmiechem poczê³a rozrywaæ stanik.
Ale gdy spomiêdzy czarnego jedwabiu zajaœnia³o ramiê bielsze od czystego ob³oku, przywar³
do niego ustami. £zy sp³ynê³y z oczu obojga... I znowu poch³ania³ ich sen na jawie, pe³en
u³udy bardziej istotnej ni¿ twardy granit, na którym le¿a³y cia³a, bardziej rzeczywistej ni¿
³oskot wód spadaj¹cych w dó³, w przedwieczne czary z kamienia, ni¿ widok zaklês³ych ¿lebów, w które przez stulecia sypi¹ siê rzeki piargu. Doko³a twarzy fruwa³ wiatr szczytowy,
osadzaj¹cy na skórze coœ jakby suche nici pajêcze. Niby rozlane wino pachnia³y z do³u kosówki przygrzane przez s³oñce. Daleko w g³êbiach rozpadlin widaæ by³o odleg³e hale, jasnozielone niby ogrody, obwiedzione kamiennymi p³oty. Na zboczach ni¿szych gór, obdartych
z murawy, bielej¹cych wiekuistymi ranami i nigdy nie gin¹cymi rzeki osypisk, zwisa³y królewskie delie lasów prastarych, puszcz macierzystych. A wokó³ pobratymczo sta³y poszczerbione turnie. W mroku ich z³omów wisia³y czarne ³achmany œniegu o barwie trupiej koœci,
któr¹ wicher, s³oñce i deszcz w próchno obracaj¹. Czai³y siê tam jak olbrzymie, bia³awe nietoperze z rozci¹gniêtymi skrzyd³ami.
Zdarzy³o siê innym razem, ¿e halny wiatr zasta³ ich na zrêbie ska³y wapiennej, pod szczytem
leœnej góry. RzeŸwe, gor¹ce powiewy pali³y im twarze. Siedzieli nieruchomo, trzymaj¹c siê
rêkoma ska³y, któr¹ czas ³upa³ w tafle drobne, a deszcz œci¹ga³ w doliny. Helena, z g³ow¹
opart¹ na kamieniu, patrza³a w ma³¹, zwiêd³¹ gencjankê, która poœród rudego mchu samotnie
dogorywa³a. Bia³e, d³ugie, przeœliczne palce dotyka³y z czu³oœci¹ stulonych b³onek chorego
kwiatuszka, podnosi³y je i usi³owa³y ocuciæ. Z boku nad przepaœci¹ wrasta³y w ska³ê niewielkie œwierki rozwarte, a u góry sp³aszczone. Szczyty kolosalnych smereków, gdzieœ w dole,
jakby u samego podno¿a góry wros³ych korzeniami, nachyla³y swe w³ochate wierzcho³ki obwieszone szyszkami do samych jej wysmuk³ych nóg, ³asi³y siê na obraz dzikich zwierz¹t,
które by ug³aska³ widok piêknoœci.
Wiatr halny m¹ci³ las, jak mistral m¹ci Liguryjskie Morze. Ciska³ weñ z nag³a wybuchaj¹cy
pocisk burzy. Kiedy przeciwko niemu chcieli stawiæ czo³a i barki, chwyta³ siê z nimi w zapa207

sy. Uczuwali wtedy rozkosz porwania, stawali siê podobnymi do œwierków, jode³ i buków.
By³a w tym rozkosz zamkniêta, niewyra¿ona, osobna. Z radoœci¹ patrzali, jak potê¿ne œwierki zwija³y siê do wewnêtrz, woko³o pnia. By³ to znak, ¿e idzie podmuch-moc, powiew-wódz.
Pod ciosami jego tchu schyla³a siê od korzenia wszystka puszcza. Jêk czo³obitny z cicha zamiera³, gdy przeszed³ w chwale poœwistów. Zda³o siê wówczas, ¿e góra rusza siê w swoich
posadach, chwieje z wolna na fundamentach i g³ucho skrzypi w wêg³ach i przyciesiach.
Ale oto trzask ga³êzi, ³oskot i chaos nacicha³ i p³ynnymi falami przelewa³ siê w szum, a z szumu wychodzi³ w obszar milczenia. Trwa³o chwilê oczekiwanie nabo¿ne, g³uchy bezw³ad i odpoczynek w niemocy, dopóki cienkie ga³êzie nie poczê³y trzepaæ siê i ob³êdnymi skoki biæ pnia,
podobnie jak zrozpaczony cz³owiek bije samego siebie w piersi i g³owê. Gaje kosodrzewiny
zaczyna³y szumieæ ¿a³obnie. Z dala, po górach zas³anych lasami, przechodzi³ z hukiem wicher.
Helena rêkoma obj¹wszy kolana wpatrywa³a siê w bure, gor¹ce chmury, które pêdem wylatywa³y z kamiennych dolin w szalej¹ce lasy, i œpiewa³a pieœñ z³o¿on¹ z dziwnych s³ów. Nazwy
uwielbiaj¹ce moc wichru, pochwa³y piêknoœci jego wybuchów p³ynê³y z jej piersi tak samo
jak owe œliczne a niespodziane chmury z ³ona gór. W ustach zmienia³y siê na œpiew solowy,
dostrojony do melodii szumnych poœwistów, do niezg³êbionych akordów ryku puszcz wylatuj¹cego z dolin ku niebu, a w którym s³ychaæ jakby œmiganie olbrzymich ptasich skrzyde³
po niezmierzonych obszarach.
Niejednokrotnie d³ugotrwa³y deszcz trzyma³ zamkniêtych w jakiejœ kolebie skalnej u wejœcia
do jaskini albo pod cieniem olbrzyma-œwierka, którego dolne ga³êzie obwis³y i dach nieprzemakalny doko³a stworzy³y. Bawili siê wówczas i opowiadali „historie”. Rafa³ malowa³ ¿ycie
swoje, rozpowiada³ o œwiecie, jaki widzia³, jej niedostêpnym i nieznanym zgo³a. Nic w tych
spowiedziach nie by³o tajnego, nie zosta³ ukryty ani jeden szczegó³, nie zatajony grzech ani
jeden, nie przeceniona cnota. Wszystko wychodzi³o na jaw w s³owie tak, jak by³o. Tak samo
mówi³a ona. W tych godzinach nieporównanych wype³za³a na œwiat³a ca³kowita jej natura,
dobywa³ siê wszystek instynkt a¿ do korzenia. Stawa³a siê wówczas prost¹, kryniczn¹, jasn¹,
przezrocz¹, jak woda stoku, i tylko nowe k³êby przezroczystoœci, wci¹¿ z dna jej duszy bij¹ce, czyni³y j¹ pe³n¹ rozkoszy wci¹¿ nowej a nieprzebranej, ci¹gle odmiennej, a zawsze jednako silnej. Wieczn¹ fal¹ bi³a z niej doskona³a lekkomyœlnoœæ, rzeczywista istota i pierwiastek
natury, weso³oœæ wszystko zwyciê¿aj¹ca, m¹dre, spokojne i jedyne w œwiecie lekcewa¿enie
tego, co jakoby jest wielkie, i tego, co jest jakoby ma³e. Nic miêdzy nimi nie by³o, co byæ
„powinno”, lecz wynurza³o siê wszystko, co jest w istocie, co by³o naprawdê, co przeczuwali, ¿e z pewnoœci¹ bêdzie. Z tym w³aœnie twarz¹ w twarz obcowali. Cieszyli siê patrz¹c nag¹
a nieustraszon¹ Ÿrenic¹ w sprawy i zajœcia ducha niebezpieczne, zakaŸne, truj¹ce. Byli dla
siebie nowi, niespodziewani, rozciekawiaj¹cy w tym, co by³o szczere i istotne. Stali siê jak
dwa kwiaty, co zawieraj¹ w sobie woñ i truciznê. Kochali w sobie z natarczyw¹ i porywaj¹c¹
gwa³townoœci¹ owe jaskinie i zau³ki, skrytki i sekretne rozpadliny dusz.
Zdarza³o im siê wœród ciemnych nocy, kiedy niewyczerpany, pracowity deszczyk górski z cicha si¹pi, a woda kapie z ka¿dej igie³ki œwierkowej, b³¹dziæ bez celu po niedostêpnych dro¿ynach, które zdaj¹ siê gardziæ przechodniem, deptaæ go wzajem, za ka¿de postawienie na
nich nogi oddawaæ jej tysi¹ce uderzeñ. Po wygrodzonych ¿erdziami drogach, obok których
stoj¹ szeregiem modrzewie i szemrz¹ w ciemnoœci jedwabne baœnie, lubili b³¹kaæ siê w pobli¿u swego domu. Œwierki wy³aniaj¹ce siê z mroku zda³y siê byæ wówczas obojgu krzykami
ciemnoœci... Daleka woda potoków szumia³a...
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A gdy przemija³ deszcz, rozdziela³y siê chmury i odmienia³a niepogoda, wchodzili ciekawie
w las, patrzeæ, co siê z nim sta³o. Badali pilnymi oczyma, jak przecudna nowa zielonoœæ,
trwaj¹ca jeden dzieñ, wpe³z³a w pomrok pod ciemnymi smerekami, otacza pniaki drzew dawno œciêtych i niebieskawoszare kamienie. Nad ³un¹ jej p³omieniej¹c¹ zwieszaj¹ siê tu i tam
mokre, ciê¿arne ga³êzie, niby ciemne dymy. Helena wci¹ga³a p³ucami zimn¹ woñ mokrych
paproci, rozmiêk³ego próchna pniaków i zakrzep³ej, stê¿a³ej od ch³odu ¿ywicy. Czyst¹ rozkosz z serc wydobyt¹ i ukazan¹ w zewnêtrznym œwiecie odnajdowali patrz¹c w œcig³e potoki,
które siê wyrywaj¹ spomiêdzy kamiennych g³azów. D³ugie spêdzali godziny pieszcz¹c oczyma nici wody wytryskuj¹ce spomiêdzy pniów, ze mchu, jakby z przebitego boku góry.
Wielkie ¿abice, rozdzielaj¹ce strumieñ na niezliczone potoczki, odziane by³y grubym, zielonym ko¿uchem. Œwierki, co wysysaj¹ podziemne Ÿród³o, by³y w tym miejscu potwornej wielkoœci. Zwierzali sobie myœl, ¿e ta dziwna woda rodzi siê z niczego, a zjawia znik¹d, ¿e jest
od pocz¹tku rozdzielona przez g³azy jak ich mi³oœæ, a póŸniej ³¹czy siê sama ze sob¹, a¿eby
gnaæ w kamiennym ³o¿ysku, wœród rozkoszy pian, rozdymaæ w banie i wiry, miotaæ siê
w szumnych, niespodziewanych wybuchach, a¿ do przepaœci wodospadu... Czy i przepaœæ wodospadu bêdzie w ich ¿yciu jak w tym potoku? - pytali siê nawzajem... W jednym miejscu
znaleŸli drzewo wyrwane, le¿¹ce w poprzek strumienia. Woda je jad³a przez lata. Chciw¹
i wœciek³¹ ¿uchw¹, bia³ymi k³ami pian gryz³a je wci¹¿, bez jednej chwili wytchnienia. Wiêc
litowali siê nad przeklêt¹ dol¹ na po³y zgni³ego kloca, brali udzia³ w ¿yciu jego, jak czêstokroæ ¿yjemy cudzym ¿yciem we œnie, odchodzili stamt¹d zasmuceni, jak gdyby w nich zamieszka³y na nowo ma³e, dawno wygas³e, dobre dusze dzieciêce.
Nade wszystko jednak kochali jeziorko. Zwali je „Zmiennym”. W odleg³ej nieraz stronie
zwracali na siê oczy i bez wymienienia nazwy, pewnym ruchem brwi i powiek, pewnym
uœmiechem wiadomym wspominali sobie o nim. Wtedy wstawszy z miejsc szli do niego prêdko w odwiedziny. „Zmienne” le¿a³o na szczycie kamienistej wysokoœci, otoczone g³uchym,
zewsz¹d id¹cym lasem. Nie by³o do niego ani drogi, ani perci. Pe³ne by³o ciemnej a przezroczystej wody, gdzie zawartym ko³em zielonym odbija³y siê œwierki odwieczne i niska kosodrzewina. Czasami przegl¹da³y siê w nim ¿ó³te, dalekie turnie, jakby je ku tej wodzie samotnej i dalekiej gna³a têsknota. Nikt tam nigdy nie bywa³. Ani cz³owiek, ani zwierzê. Nad g³êbi¹ fruwa³y tylko niebieskie ³¹tki.
Kiedy niekiedy zab³¹ka³ siê a¿ tam z odleg³ych regli pomarañczowy motyl. Leœny ptaszek, siwarnik, ukryty w czarnej g³êbi smereków, z cicha i rzewnie œwiergoli³. Zreszt¹ by³a cisza. Las obejmowa³ staw silnym ramieniem. Jak m¹¿ œlepy, g³uchy i zdzicza³y w mêkach zazdroœci, os³ania³
wiekuistym uœciskiem ³ono tej cudnej, mieni¹cej siê wody, która zamyka³a w sobie wszystkie cuda
niebios, porann¹ i zachodni¹ zorzê, ró¿nobarwne ob³oki, wiatr i z³ot¹ b³yskawicê, gwiazdy, ksiê¿yc i samo wieczne s³oñce. Uwiêziona woda czyni³a sobie igraszkê ze wszystkiego, co wolnoœæ
jej krêpowa³o: ze œwierków, kosówek, brzegów i z³otego szlaku wiêdn¹cych szuwarów. Ci¹gnê³a
w swoje odmêty las, pozwala³a mu sk³adaæ kosmate ga³êzie na ³onie swym spokrewnionym
z zorz¹ porann¹, na ³onie swym niepochwytnej barwy jak kolor piór na szyi pawia, ale nim chwila
minê³a, rozgarnia³a jego ga³êzie, czyni³a z nich smugi d³ugie, jakoby w³osy zielone, przêd³a je
w sploty cudaczne, ci¹gnê³a w poprzek swej tafli i ko³ysa³a pow³óczyste zwoje na falach szklistych. Jak niespodziany uœmiech wznosi³y siê i cicho gas³y ruchome we³ny.
I oto gin¹³ w nich kaprys. Wizerunki drzew odmienia³y siê w widma d³ugie, niepodobne do niczego na ziemi, niby to w kliny w³ochate, nastrzêpione, mokre, ostrzami zanurzone w g³êbinie
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i dosiêgaj¹ce tak nieskoñczenie niskiej granicy, ¿e j¹ ludzkie oko ledwie mog³o pochwyciæ.
Widma drzew wraca³y stamt¹d, umyka³y w górê, strwo¿one i chwiejne, wa³êsa³y siê dr¿¹c to
tu, to tam, jak muzyka z³owieszcza, szybka i okropna, piorunuj¹cymi zmianami swymi wyra¿aj¹ca dok³adniej ni¿ rachunek bojaŸñ nocy bezsennej, bojaŸñ rozwartej przepaœci bez dna.
Helena, skoro tylko na brzeg jeziora przypad³a, siada³a w nieruchomoœci i mówi³a do wody:
- Có¿ mu dziœ zrobisz? Jak siê odmienisz? Siostrzyczko-niewolnico, jak¿e siê bêdziesz dzisiaj bawi³a? Ach, sama nie wiesz, sama jeszcze nie wiesz, co siê z tob¹ za chwilê stanie...
I oto, jak gdyby w odpowiedzi, rozwiera³o siê lazurowe ³ono jeziora i z nieopisanym przepychem p³yn¹³ w nim ob³ok oœlepiaj¹co bia³y, namaszczony królewsk¹ moc¹ i potêg¹ wszystkiego blasku s³oñca. Kszta³t swój przemienia³ z wolna: cudowna, z³oto-bia³a jego g³owa uk³ada³a siê inaczej, coraz inaczej, by lepiej œniæ jej by³o, œniæ-myœleæ o niebie bezmiernym, ojcu
wiecznym, o ziemi, œlicznej matce. Wskroœ obszarów lazuru szed³ rozwiaæ siê w postaæ inn¹,
w coœ innego siê zamieniæ, przeistoczyæ - i zgin¹æ.
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Okno skalne
Wysoko, wysoko ponad szerokim, rozleg³ym lasem le¿eli tego dnia u wejœcia do pieczary.
„Okno” skalne wychodzi³o na przepaœciste zbocze grani. Stamt¹d dopiero widaæ by³o dolinê,
jak d³uga i szeroka. Wewnêtrzna œciana wapiennej ska³y, wznosz¹cej we mg³ê swój po³upany
szczyt, otwiera³a siê w pewnym miejscu i ciasny otwór prowadzi³ tamtêdy do skalistego asylum, jakby na straszny dziedziniec zburzonego zamczyska. W górze, na zrêbach podobnych
do piór skrzyd³a pancernego rycerza, chwia³y siê odwieczne kêpy œwierków i zwisa³ rudy
mech. Z owego kot³a skalnego schodzi³a dok¹dœ w dó³ grota ci¹gn¹ca siê d³ugim a ostro sklepionym korytarzem. W cieniach jego le¿a³ lód ziemi¹ okryty, a ze œcian s¹czy³a siê wilgoæ
obmierz³a. Dzikie œciany tej niedosiêg³ej fortecy i czarny las nad nimi sta³y nad rozkoszn¹
s³oneczn¹ dolin¹, która le¿a³a nisko, otulona w jasne hale, w nadrzeczne murawy, wzdychaj¹c ci¹gle odmiennym szumem Dunajca, podobna do uœmiechu srogich i straszliwych gór.
Strome turnie wychyla³y siê ponad urwisko, wychodz¹c poza swoj¹ podstawê, jakby mierzy³y przepaœæ u ich stóp. Dziwnie uroczy mech przykrywa³ ich szczeliny. Wszczepia³y w nie
¿ar³oczne korzenie ma³e œwierczki i nik³e drzewka jarzêbiny.
Na bujnych trawach o szerokim liœciu, na kêpach zesch³ych borówek, co otula³y luzem le¿¹ce kamienie, wypoczywali jak na puchu. Wygrzewali siê w s³oñcu przy otworze pieczary i w
szczelinach skalnych.
A gdy s³oñce zbyt doskwiera³o nag³oœci¹ p³omieni, z chichotem kryli siê przed nim do wnêtrza jaskini, zawieraj¹cego w swej g³êbi bry³ê wiecznego lodu. Œmieli siê w g³os ze s³oñca,
wyczuwaj¹c plecami jadowity ch³ód pieczary. Chwytali czerstwe zimno zdrowymi p³ucami
i spalone twarze znowu obracali ku s³oñcu. Tak im d³ugie godziny sp³ynê³y na wypatrywaniu
ziemi i nieba. Sennymi oczyma witali pracowników górskiego po³udnia, lekkie, wyd³u¿one
pom³ody, bia³e ob³oczki, jakoby tchnienia wiatru stê¿a³e i w kszta³t zaklête, kiedy z gór w cichoœci œwiêtej wychodz¹c przep³ywaj¹ nad najpiêkniejsz¹ dolin¹ œwiata. Ociê¿a³ymi Ÿrenicami wodzili po otch³aniach leœnych szarozielonych, sk¹d pojedyncze ska³y wynurzaj¹ siê niespodzianie, sk¹d wykwitaj¹ ¿yw¹ barw¹ kiœcie buków. Od szczytów gór lecia³y ich oczy w dó³
za cieniami, pe³nymi czarnego b³êkitu. Setnym i tysi¹cznym spojrzeniem pozdrawiali pionowe ska³y, obwieszone subtelnym z³otem z¿ó³k³ej jarzêbiny. Napotyka³y ich oczy miejsca tak
cudne, niewiarogodnie piêkne, ¿e Helena za³amywa³a rêce i p³aka³a z zachwytu. Kiedy niekiedy rzucali w ten wielki a bezludny przestwór, w ten olbrzymi kraj niczyj, krzyk zgodny
i œpiewny.
Wywo³ywali swe imiona spieszczone, przemienione w poca³unek i, zachwyceni, z nabo¿n¹
rozkosz¹ s³uchali, jak wysmuk³e, rzeŸbione szczyty wapniaków i niedostêpne zwa³y dalekiego granitu, jak niezg³êbione lochy i podziemia, lasy i potoki, hale i œcie¿ki skaliste wo³aj¹ ich
po imieniu, wzywaj¹ ku nim zewsz¹d. Rozkoszny dŸwiêk imienia Heleny oblata³ przestwór
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daleki, a¿ jak melodia najcudniejsza tej ziemi wraca³ do nich i owiewa³ radoœci¹ niewypowiedzian¹. Wydawa³o siê im wtedy, ¿e to góry wo³aj¹ same, ¿e siê góry i rzeki tak sama
w nich kochaj¹ jak oni w sobie. Osi¹gali chwile szczêœcia najwiêkszego na ziemi. Ca³y œwiat
zewnêtrzny przemieni³ sw¹ istotê na rozkosz, a rozkosz by³a na us³ugach mi³oœci. Wywo³uj¹c
tak po drugie i po trzecie echo swych imion, wyrzucali zarazem z piersi b³ogos³awieñstwo
nieba i ziemi, wychwalanie wszystkiego, co jest pod utwierdzeniem, hymn dusz wzruszonych
do samej g³êbi, owo, jak mówi Pismo, b³ogos³awieñstwo niebieskie z wierzchu, b³ogos³awieñstwo przepaœci le¿¹cej w dole, b³ogos³awieñstwo piersi i ¿ywota. Nie byli w stanie odejœæ
stamt¹d. Nie mogli oderwaæ siê od doliny, bali siê straciæ z oczu najmilsze turnie, rozkoszny
szum potoku i swoje echo kochane.
Zostali tam na noc. U wejœcia do pieczary roz³o¿yli ognisko i zwyczajem swoim, p³aszczem
wspólnym okryci, usnêli. Œwita³o, gdy Rafa³ zbudzony zosta³ z twardego snu przez straszne
uczucie. Targn¹³ siê z ziemi... W mgnieniu oka poczu³, ¿e jest zwi¹zany. Chcia³ praw¹ rêk¹
dosiêgn¹æ sztyletu, który mia³ w zanadrzu, ale rêka nie ruszy³a siê z miejsca. Uczu³, ¿e sztyletu ju¿ nie ma. Le¿a³ twarz¹ ku ziemi, z rêkoma w ³okciach i d³oniach, z nogami w kolanach
i stopach spêtanymi powrozem, przywi¹zany do œwierkowego pnia. Gdy to w pó³œnie uczuwa³ i zacz¹³ rozumieæ, nagle us³ysza³ rozpaczliwy jêk Heleny. Szarpn¹³ siê ze wszech si³,
wygi¹³ jak ¿mija i zdo³a³ odwróciæ g³owê. Ujrza³ wtedy w p³omieniach buchaj¹cego ogniska
bandê zbójców, z³o¿on¹ z siedmiu czy oœmiu osób. W przera¿eniu, które mu jêzyk wbi³o do
gardzieli, nie chcia³ uznaæ rzeczywistoœci, wlepia³ w ni¹ oczy i nie by³ w stanie uwierzyæ
temu, co widzia³y. Przypatrywa³ siê rzekomo sennemu widziad³u, wysokim czapkom tych
ludzi, do których jeden przyczepi³ sobie ogon lisa, drugi skrzyd³o wyrwane zabitemu or³owi,
trzeci k³y i paszczê niedŸwiedzia, czwarty pazury wilcze... Widzia³, nie wierz¹c oczom, ich
broñ: zakrzywione sztylety, strzelby nabijane srebrem i mosi¹dzem, za pasem w¹skie siekiery, pa³ki-bunkosze w rêku. Ogl¹da³ ich koszule czarne, wysmarowane t³uszczem, portki czerwone, cyfrowane bogato, szerokie pasy, wspania³e cuchy...
Wydar³ siê raptem, z tak¹ moc¹, ¿e postronki werznê³y siê w niego a¿ do koœci, a same koœci
zatrzeszcza³y. Ujrza³ miêdzy tymi ludŸmi Helenê, jak j¹ jedni drugim wydrzeæ usi³owali. Ryk,
jak nó¿ z ¿elaza, rozdziera³ jego piersi i gard³o, g³owa, siepi¹c siê œlepymi rzuty, trzaska³a
w pieñ smereka, a oczy wywraca³y w do³ach. Krzyk Heleny wzywa³ go na pomoc... Zobaczy³,
jak j¹ jeden z ch³opów powali³ na ziemiê. Widzia³, jak siê zaciekle, straszliwie, zêbami broni³a, jak rêce zbója zdziera³y z niej suknie, szarpa³y koszulê, a wreszcie to najstraszniejsze,
co móg³ zobaczyæ na ziemi. Pocz¹³ ¿reæ kamienie ob³¹kan¹ gêb¹, zanosiæ siê od wœciek³ego
wrzasku, od bydlêcego ryku, od wycia wariata. Cia³o jego wi³o siê w sznurach, palce wszczepi³y w ¿wir skalny. Ktoœ siad³ mu na plecach i potê¿n¹ d³oni¹ przydusi³ ³eb do ziemi. Nie
s³ysza³ ju¿ wtedy nic i nie móg³ nic widzieæ. P³aty krwi zaczê³y biæ go w oczy, a ogieñ
buchn¹³ w mózgu. Uda³o mu siê dŸwign¹æ g³owê. Dojrza³, ¿e Helena z r¹k drugiego zbója,
który j¹ wœród chichotu bandy powtórnie obaliæ chcia³ na ziemiê i jak poprzedni, posi¹œæ,
wydar³a siê. Westchn¹³ z ulg¹, gdy pó³naga, skrwawiona, jednym susem skoczy³a przed siebie na wystaj¹cy, najwy¿szy brzeg turni, a stamt¹d - w przepaœæ.
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Moc szatana
By³ jasny dzieñ, kiedy siê ockn¹³ z morderczych objêæ snu. Le¿a³ d³ugo bez ruchu, bez zdolnoœci udŸwignienia rêki, nogi, powieki. W chwili tej wspomnia³, co siê z nim sta³o... A kiedy
wszystko przeszed³ myœlami, otwar³ oczy, ¿eby zobaczyæ, gdzie jest, z niedba³oœci¹ tak
wielk¹, ¿e nie sprawi³aby mu zmartwienia wiadomoœæ o œmierci w³asnej. Ujrza³ doko³a siebie jamê skalist¹, czarn¹ i zaciszn¹. Olbrzymia wanta, jak wystaj¹cy okap, zwiesza³a siê nad
t¹ doskona³¹ i ciep³¹ koleb¹.. Pod g³ow¹ mia³ obfit¹ kêpê naniesionego mchu, na sobie obszern¹, zbójeck¹ cuchê. S³oñce œwieci³o, a zielone up³azy ³agodnie zni¿aj¹c siê w dó³ uœmiecha³y siê dobrotliwie. Gdy dŸwign¹³ g³owê i odsun¹³ brunatn¹ cuchê, spostrzeg³, ¿e jest odziany w jakieœ cudackie ubranie, w czerwone spodnie obcis³e i wyszywany serdak. Obok pos³ania le¿a³ nó¿ koñczysty wygiêty niby turecki jatagan, oprawiony w rêkojeœæ z cisowego drzewa, z mosiê¿nym okuciem. Tu¿ le¿a³a, cieñszym koñcem podsuniêta ku rêce, jesionowa maczuga z bulwami w grubszym koñcu, któr¹ od jednego razu mo¿na by zabiæ konia. Le¿a³y
dwa du¿e placki, owczy ser i trocha wina w grubej, brzydkiej butelce. Rafa³ uczu³ na g³owie
swej i na ciele banda¿e, a pomacawszy rozezna³, ¿e g³owê ma obmyt¹ i rany jej zawi¹zane
czystymi szmatami.
Próbowa³ wstaæ, ale skoro siê z miejsca poruszy³, uczu³ po raz pierwszy, ¿e Heleny nie ma.
Boleœæ runê³a na niego, jakby siê zwali³a owa nawis³a ska³a. Le¿a³ pod ni¹ bez protestu, zabity i rozmia¿d¿ony. D³ugo to trwa³o, tak d³ugo, jak tylko zmys³y mog³y udŸwign¹æ. Ale po
up³ywie niewiadomego czasu boleœæ zaczê³a przemieniaæ siê i doskonaliæ. Nie zechcia³a byæ
d³u¿ej nêdznym g³azem, który rozgniata œlepym i g³upim ciê¿arem. Sta³a siê jakoby chytrym
a pod³ym cz³owiekiem. Wyros³y z jej kamiennego cielska dwa organy: wspomnienie i marzenie. Tymi dwiema rêkoma ujê³a g³owê zbudzonego z niewiedzy i poczê³a j¹ równo, ³agodnie
ko³ysaæ. Raz j¹ obraca³a oczyma ku ubieg³emu szczêœciu, drugi raz ku przysz³oœci ton¹cej
we mgle marzeñ. Miêdzy jednym a drugim ruchem, jak mechaniczne wahad³o, wydawa³a
z ¿elaznych trzewiów swych szczêk suchy, przeraŸliwy w zimnej ³agodnoœci, miêkki, dokonany g³os: Nie ma...
Rafa³ le¿a³ zrazu jak przedtem, zwyciê¿aj¹c wszystko si³¹ cia³a, ale ona by³a mocniejsza nad
wszelk¹ si³ê. Jej d³uga praca by³a nieskoñczenie wytrwa³a, obrachowana przed wiekami, zastosowana do wszelkiego oporu w ludzkim gatunku. G³os jej wdziera³ siê do skrytoœci duszy
niepostrze¿enie jak ¿¹d³o komara, a dzia³a³ straszliwie jak uderzenie kuli dzia³owej. Nadesz³a z³a chwila. Nieszczêœliwy zerwa³ siê ze swego pos³ania. Wyszed³ z koleby. By³ w jakimœ
miejscu nieznanym, w zacisznej dolinie otoczonej lasami. Patrza³ w te miejsca sp³oszonymi
oczyma. Uczu³ katowskie przeœladowanie, jakiego dopuszcza siê na jego duszy ten obcy widok. I oto nagle rzuci³a siê na niego rozpacz. Zwali³ siê na ziemiê, zacz¹³ rwaæ w³osy, zdzieraæ banda¿e, targaæ na sobie szmaty, tarzaæ siê po kamieniach... Zacz¹³ krzyczeæ wniebog³o213

sy, byleby nie s³yszeæ cichego szczêku, melodyjnego poszeptu boleœci: Nie ma... Czaszka jego
t³uk³a siê o kamienie i bujna krew znowu broczyæ zaczê³a na jasne kwiatuszki hali, którym
na s³oñcu tak dobrze by³o wysysaæ przedpo³udniow¹ rosê. G³êboki ból w g³owie, choæ sprawia³ ulgê zag³uszaj¹c nieszczêœcie, opamiêta³ go i wytrzeŸwi³. Przycich³o zarówno marzenie
jak wspomnienie. Wsta³ tedy, zwi¹za³ g³owê szmatami, wzi¹³ w rêkê bunkosz, za pas wetkn¹³
nó¿. Z poœpiechem wypi³ wino i zjad³ podp³omyk. To uczyniwszy poszed³ przed siebie z zamiarem szukania miejsca, na które spad³a Helena. Dziwi³ siê, jakim sposobem nie uczyni³
tego a¿ do tej chwili. Szed³ wielkimi krokami, rozwalaj¹c po drodze piargi, mia¿d¿¹c m³ode
smereki, wbijaj¹c w ziemiê stopami górskie zio³a. By³o po³udnie, gdy wyszed³ z owej doliny.
Skoro stan¹³ u jej wylotu, spostrzeg³ natychmiast, ¿e jest w bliskoœci podnó¿a ska³y, na której
spêdzi³ ostatni¹ noc. Rozgarniaj¹c rêkoma ga³êzie œwierków, szed³ do podnó¿a niebotycznej
krzesanicy...
Schyla³ siê ku ziemi, ku kwiatom jeszcze w wilgoci pogr¹¿onym. Wszystkie by³y œwie¿e,
soczyste, szczêœliwe... Szuka³ na nich œladów krwi sercem zatwardzia³ym, okrutnym, pe³nym
zbójeckiego mêstwa, patrza³ znieczulonymi oczyma. Przebieg³y by³ w chwili tej jak pies,
a w³ada³ wszystk¹ si³¹ swych zmys³ów, jak cz³owiek zimny i mê¿ny. Tam jednak, gdzie przewidywa³, œladów nie by³o. Dopiero gdy po stokroæ wzd³u¿ i w poprzek obszed³ podnó¿e ska³y, wci¹¿ oddalaj¹c siê od niej, i stan¹³ u brzegów strumienia, nagle uczu³ uderzenie w serce.
W tym miejscu ga³êzie œwierka by³y oddarte od pnia, murawa zdeptana licznymi œladami stóp
i umyœlnie zatarta surow¹ ziemi¹. Wzniós³ oczy i dojrza³ miejsce: podchmurny ów zr¹b na
skale, wystaj¹cy daleko.
Pocz¹³ szukaæ wyraŸniejszych dowodów i znalaz³ je w zdeptanej ziemi... Czarne, wilgotne
zlepki gruntu by³y przesycone tak obficie krwi¹, ¿e uwierzy³. Znik³o ostatnie z³udzenie. Œlepy
topór œci¹³ ostatni sen czuwaj¹cego, czyli nadziejê. Serce poczê³o na nowo szarpaæ siê w piersiach, jakoby istota osobna, nie nale¿¹ca do cz³owieka, jakoby si³a samoistna, jakoby druga
nieu¿yta w³adza. Czyni³o teraz rzecz swoj¹ w piersiach nagle i strasznie, jak grabarz z trumn¹
najdro¿sz¹. Wyblad³y, na dr¿¹cych nogach, zlany potem, sta³ na tym miejscu z oczyma wlepionymi w ziemiê. S³ucha³. £udzi³o mu siê, ¿e jest przed s¹dem, ¿e mu czytaj¹ wyrok. S³ysza³ nie s³owa, lecz przeraŸliwy sens wyroku. Teraz dopiero zrozumia³, czemu wszystko sta³o siê tak, jak siê sta³o. Teraz dopiero wiedzia³, co z nim samym by³o, co jest i bêdzie. Jak¿e
siê niegdyœ ³udzi³ s¹dz¹c inaczej! Ale g³os przebrzmia³.
Dawa³ siê s³yszeæ naokó³ tylko szoruj¹cy, kamienny szum potoku, p³ynna jego melodia, jak
siê przez wilgotne ig³y œwierkowe przelewa. Stoj¹c tak bez si³, na cudzych niejako nogach,
dziwi³ siê i zdumiewa³, ¿e w ¿y³ach jego nie p³ynie ju¿ zdrowa krew ludzka, lecz ¿e b³yskaj¹
i trzeszcz¹ pryskaj¹c iskrami gibkie p³omyki, ¿e w koœciach g³owy buzuje siê po¿ar, a mózg
trawi ognisty wybuch. Rêce konwulsyjnie œcisnê³y narzêdzia s³u¿¹ce do zadawania œmierci,
a pe³na ¿aru g³owa o czymœ strasznie skutecznym w struchleniu, w podnieceniach, wœród rachunku i ³ez zaczê³a marzyæ...
Poszed³ na prawo i poszed³ na lewo dla. odszukania najgorszej prawdy. A gdy powróci³ w to
samo miejsce, upad³ na nie g³ow¹, ustami i sercem, sercem samow³adnie teraz chodz¹cym po
bezmiarach niedoli, po ojczyŸnie trwogi, wœród pó³mroku narodzin nowego dnia, straszliwej
doby nieœwiadomoœci.
Zbli¿a³ siê wieczór, gdy powsta³ i z trzeŸwoœci¹ drugiego cz³owieka, który dawno, przed secinami, zdawa³o siê, lat, z jego cia³a zosta³ wytr¹cony, zacz¹³ szukaæ mogi³y Heleny, cia³a jej,
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œladu zabójców. Niekiedy wœród tej cudzej trzeŸwoœci przelatywa³a g³upkowata chêæ zemsty,
jak gdyby chêæ rozrywki u cz³owieka, który siê nudzi. Wtedy szed³ prêdzej, dopóki nie zacz¹³
œmiaæ siê ze swych kroków, ze swej rêki obwis³ej, niezdolnej do wywleczenia zza pasa sztyletu, do podŸwignienia pa³ki. Z ³atwoœci¹ odnalaz³ œlady zbójników na trawie, choæ ju¿ by³a
wysch³a i odprostowa³a siê w ci¹gu upalnego dnia. Œlady sz³y w górê doliny i potoku. Tam
i sam znajdowa³ miejsce, na którym sk³adano cia³o zabitej. Spostrzega³ krew zasch³¹ na kamieniach i trawie. Ale w pewnym miejscu œlady wesz³y na kamienist¹ peræ i prawie zginê³y.
Gdzieniegdzie czernia³a jeszcze na szarym g³azie grudka ziemi wilgotnej, przyniesionej na
podeszwie kierpca, roztartej i dotychczas nie wysch³ej. Raz jeszcze znalaz³ du¿¹ kroplê krwi.
Potem wszystko usta³o. Szed³ tedy naprzód i wraca³, szed³ i wraca³. Szuka³ miejsca, w którym banda zboczy³a ze œcie¿ki, i nie móg³ go ju¿ znaleŸæ.
Przel¹k³ siê bardzo, gdy ujrza³ doko³a siebie nag³y górski mrok. Porwa³ siê naprzód i poszed³
perci¹ w górê, bieg³ szybko, co prêdzej, jakby uciekaj¹cych przed nim œciga³ na oko. Zdziwiony i pe³en strachu stan¹³ nagle u brzegów „Zmiennego” jeziora. G³os obcy, g³os okrutny,
jakby g³os ska³ otaczaj¹cych, powiedzia³ mu, ¿e w tê wodê musieli wrzuciæ cia³o zabitej,
przywi¹zawszy do szyi, do r¹k, do nóg nadbrze¿ne g³azy wielkoœci m³yñskiego kamienia.
Pragn¹³ odszukaæ potwierdzenia tej prawdy w zdeptanych szuwarach, w tatarakach i trzcinach, w zm¹conej mu³em wodzie, ale noc ju¿ schodzi³a z turni, noc ciemna.
Jak¿e straszliw¹ wyda³a mu siê ta noc zbiegaj¹ca szybk¹ stop¹ ze szczytów górskich! Wietrzyk przenikaj¹cy doliny, ch³odnawy, rzeœki podmuch, nie mocniejszy od powiewu wachlarza z koœci s³oniowej skropionego woni¹ fio³ków, by³ ju¿ dla jego zmys³ów nie wiatrem, lecz
¿ywym zbójc¹, który siê skrada, ¿eby zdradzieckie pchniêcie zadaæ pod serce. Nim chwila
up³ynê³a, ten sam wiew odmienia³ siê, przeistacza³ w wytrysk m¹droœci, przy którego dŸwiêku ubieg³e rzeczy ukazywa³y siê oœlepiaj¹co wyraŸnie jako u³omki ca³oœci, jako fragmenty
i ziarna olbrzymiej a wszechmocnej sumy. Cicho w ostatnim blasku zorzy lœni³a woda jeziora. Czasami zako³ysa³a siê w¹t³a fala w tej samej chwili zrodzona, poruszy³a wysmuk³y badyl
trzciny i, uwik³ana miêdzy szuwary, zasnê³a wœród ich zastêpu. Kiedy niekiedy coœ na powierzchni plusnê³o cicho, ¿e ucho ledwo mog³o rozeznaæ ten g³os. A nim serce zatrwo¿yæ siê
zdo³a³o, nim zd¹¿y³o zacz¹æ oczekiwanie, ju¿ szmer ów na wieki wieków uton¹³ w milczeniu. Rafa³ siedzia³ na brzegu jeziora obj¹wszy rêkoma kolana. Tak tu zawsze siadywa³ z Helen¹. Wszystko wiedzia³, wszystko pamiêta³. Na czu³ych wagach ducha wszystko z kolei przewa¿a³. Bezsilne nadzieje s¹czy³y siê z jego serca. Obiecywa³y przez mgnienie oka, ¿e z fal
tej wody wyjdzie utopiona, ¿e siê na p³askiej tafli zako³ysze. Ale nim jedna chwila przeminê³a, nadzieja spad³a na ziemiê, jak ³za spada z rzêsy, a towarzyszy³ jej œmiech, potêpiaj¹cy j¹
jako g³upstwo:
Ponad g³ow¹, w której myœli hucza³y i grzmia³y, rozwala³o siê milczenie na prawo i lewo,
milczenie wiêksze i ciê¿sze od gór. Szeroka ciemnoœæ ogarnê³a wszystko, ukoi³a snem
wszystko, da³a wszystkiemu spoczynek, z wyj¹tkiem jednej boleœci. Na ciemnym niebie czerniej¹ce ostrza œwierków wrzyna³y siê w duszê jak pi³a i rozszarpywa³y j¹ na drzazgi. Niejasne zarysy ska³ zawis³y nad g³ow¹ jakoby m³oty i obuchy siekier. Czarne niebo zaciê¿y³o na
ciemieniu, niby wieko skrzyni z ¿elaza, ustawionej miêdzy zachodem a wschodem s³oñca.
Wtedy z piersi wydar³ siê g³os, równie twardy, zimny i wyzywaj¹cy, jak by³y te zjawiska:
- Có¿em wam uczyni³? có¿em uczyni³?
Czemu przeœladujecie miê, grozicie mi i mœcicie siê nade mn¹ w straszliwej mojej mêczarni?
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Kocha³em was nie tylko swoim sercem, ale i jej sercem, która w poœrodku was zosta³a zamordowana!
Mêczarnia moja straszniejsza jest ni¿ wszystko, co przecierpiane by³o na ziemi... Zmi³ujcie
siê nade mn¹, góry skaliste! zmi³ujcie siê nade mn¹, drzewa czarne i ostre! zmi³uj siê nade
mn¹, wodo cudowna, wodo straszliwa, któraœ mi³oœæ nasz¹ widzia³a... I ty, o niebo...
Ale gdy te westchnienia wyrywa³y siê z jego piersi, uczu³ w sercu i w mózgu, ¿e nie s³yszy
go nikt i nic. Pustynia na zachodzie, pustynia na wschodzie... Œwierszcz tylko nocny w suchej trawie ukryty skrzypia³. Wówczas krwawa, bezrozumna, z ka¿d¹ chwil¹ coraz dziksza
pomsta wybuchnê³a w piersiach, zapali³a mózg i oczy.
- Precz odejdŸcie, widziad³a!
Któ¿ was uczyni³ wspólnikami mojej mêczarni w ci¹gu jednego dnia! Któ¿ was przemieni³
w czêœci przeœladowania, w narzêdzia rozpasanej tyranii!
Stañcie siê tym, czym jesteœcie...
O góry, góry-stañcie siê na nowo zimnymi górami, budz¹cymi m³ode si³y i radoœæ...
Ty, lesie, b¹dŸ znowu szumi¹cym Lasem...
O zmienna wodo, b¹dŸ t¹, która nas oboje kocha³a...
Ty, niebo wieczne, b¹dŸ sob¹, które wzrok nieszczêœliwego ku sobie przyci¹ga i ka¿d¹ boleœæ
uœmierza...
OdejdŸcie od mego serca! Niech spocznie w dobroci nocnej, niech wytchnie na pos³aniu lasów, na wodzie cichoœci, niech siê sp³acze i ukoi w niebie wiecznym...
Mrok zachowa³ swoj¹ niezmienion¹ potêgê.
Tak noc minê³a. Nade dniem zaczê³y wstawaæ z jeziora mg³y. Wiotkie postawy rozpoœciera³y
siê nad nieruchom¹ wod¹. Nik³e ich w³ókna opl¹tywa³y wynios³e badyle trzcin, o suche szypu³y zaczepia³y siê niæmi wiotkimi. Ko³ysz¹c siê sennie, tka³y jak¹œ wiadomoœæ, huœta³y na
p³ótnach swych bezdŸwiêczny wyraz niedocieczonej tajemnicy. Nim udrêczone oczy mog³y
obaczyæ pracê ich, dostrzec, co czyni¹, pl¹ta³y j¹ chy¿ymi ruchy. Burzy³y drogocenne, œniade
tkaniny, zrywa³y nici subtelniejsze od ksiê¿ycowych promieni i ciska³y je na wielki stos.
Wznosi³y siê k³êby dymów, okr¹g³e fale czyni³y szybkie obroty, zatacza³y siê bystre, rozpêdzone ko³a. Faliste, a za chwilê wzdête opony jak ¿agle unosi³y siê nad czarn¹ toni¹. Oto
wyp³ywa spomiêdzy nich ob³oczek le¿¹cy na wznak, senne cia³o, które woda niesie, dok¹d
chce. Pl¹cz¹ siê d³ugie, faliste w³osy doko³a bladej twarzy. P³yn¹ na ³ono ods³onione ¿a³osne
zwoje. Dr¿¹ i stulaj¹ siê ze wstydu a trwogi okr¹g³e barki, kszta³tne biodra zanurzaj ¹ w wodzie czarnej, w wodzie miedzianej, któr¹ jaœniej¹ca pleœñ rannej zorzy powleka. Coraz jaœniejsz¹, coraz bardziej wyraŸn¹ stawa³a siê mg³a nadwodna. Mrok sp³ywa³ z wierzcho³ków
leœnego ostêpu niby szata posêpna. W dali, na rozjaœnionym niebie ukaza³y siê szczyty gór.
Oblicza ich by³y przepiêkne, ozdobione wspania³oœci¹ wschodu. Trupie czo³a turni wdzia³y
diademy ze z³otych blach, uwieñczone kwiatami. Szaty mgie³ owiewa³y ich tu³owia, g³êbokie cienie fioletu sp³ynê³y po nagich piszczelach. Nieszczêœliwy na widok tej nowej zimnej
piêknoœci, obojêtnej na œmieræ, która siê tu dokona³a, zap³on¹³ gniewem, jakby i jego w zimn¹
bry³ê bytu przeistoczy³ poz³ocisty ogieñ poranku. Chwyci³ rêkojeœæ no¿a i poszed³ przed siebie mocnym, wytê¿onym krokiem, krokiem-czynem. Gniew spali³ w nim wszystko prócz pragnienia ruchu i gwa³tu. Jak kozica wdar³ siê na wynios³e pasmo. Stan¹wszy na prze³êczy j¹³
orlimi oczyma wypatrywaæ wrogów. By³ teraz silny, zwinny, pe³en potêgi. Rzuci³ w kamienny œwiat krzyk z ca³ej piersi. Na wschód, na zachód, na pó³noc i na po³udnie... G³os nieszczê216

œliwy lecia³ w ciemne do³y, w b³êkitne przepaœcie, jak anio³ z w¹t³ymi skrzyd³y, rozbija³ siê
na krawêdziach, roztrzaskiwa³ o strome gzymsy i skona³ w ³o¿yskach otch³ani.
Wróci³o echo imienia Heleny, ¿a³obne i przebite, wróci³o z pó³nocy i po³udnia, ze wschodu
i zachodu. A póŸniej cisza... Ale ju¿ wywa¿one zosta³o z zawias wszelkie czucie i runê³o
w proch. Szed³ prze³êczami, szczytami. Mija³ puste do³y granitu, gdzie wiekuista pustka le¿y.
Spogl¹da³ w lasy dziewicze, gdzie tytaniczne drzewa rosn¹ nie dotkniête siekier¹. Przeskakiwa³ przepaœci, w których czeluœciach marzy cmentarny œnieg i sk¹d ciek¹ wody ku ziemi,
zagl¹da³ w b³êkitne, zielone i litworowe jeziora... Ze ¿lebów, rozpadlin wdziera³ siê na nowe,
coraz wy¿sze wierzcho³ki. Widzia³ w drodze swej niedŸwiedzia i or³a, ale nie zwraca³ na nich
uwagi, p³oszy³ tu i tam stado kozic, ale nie œledzi³ ich oczyma. Póki s³oñce w b³êkitnym niebie œwieci³o, szed³ naprzód. Dawno zjad³ resztkê chleba i okruchy sera. Nie czu³ g³odu. Usta
mu wysch³y i potrzaska³y siê, gardziel mia³ pe³n¹ ognia, a w piersiach dŸwiêk i têtent rozszala³ego serca, które teraz ³oskotem swoim nape³ni³o obszar pustyni. Nieraz zdawa³o mu siê, ¿e
ju¿ te same turnie widzia³, ¿e ju¿ je depta³ i przeklina³, ¿e z ich wierzcho³ków str¹ca³ ju¿ g³azy, które tylko móg³ udŸwign¹æ. Ale o tym wiedzia³ jakby przez sen. Szuka³ teraz ludzi. Ludzi! Wbijaæ w ich piersi ostry sztylet, mia¿d¿yæ ich g³owy jesionow¹ maczug¹, rozdzieraæ
pod³e gard³a i deptaæ nogami nikczemne trupy! Po ³okcie uwalaæ rêce w dymi¹cej krwi i pluæ
w nikczemne, zastyg³e, wywrócone oczy! Nigdzie ludzkiego œladu... Nigdzie w nocy nie widaæ ogniska... Otacza³y go krzesanice, turnie, wirchy - ¿ó³te, szare, czarne i niebieskawe. Wiêc
je wymija³ lub zdobywa³, co si³y w kolanach. Wbiega³ na nie jak na pagórki. W nocy nie spa³.
Przytulony do ska³y czatowa³ na zbójców.
Œni³o mu siê na jawie, ¿e jest lisem, do którego jamy wdar³y siê jamniki. Widzia³ oczyma,
ca³ym mózgiem i wszystkimi nerwami skoki lisa, sztuki jego i fortele. Widzia³, jak siê pomyka na coraz wy¿sze piêtra i kominki jamy i, cierpliwie siedz¹c, bada niebezpieczeñstwo.
A gdy niestrudzone psy podkopi¹ jego kryjówkê, skacze na inn¹, na inn¹, a¿ do ostatniej. Nie
opuszcza go nadzieja, wyrachowanie, wiara... Ale oto wydarte zosta³y ostatnie podstawy i najwy¿szy, ostatni kru¿ganek lada chwila runie. Wówczas lis chybkim i pewnym susem skoczy
na ³by psów przywalone glin¹, i przebieg³szy po nich, popêdzi do wylotu jamy. W struchla³ym sercu s³yszy huk strza³u myœliwca, który tam nieruchomy czatuje.
Nim wysunie g³owê, przez mgnienie oka mierzy przestrzeñ, a póŸniej rzuca siê naprzód,
wyczekuj¹c strza³u nastawionym uchem, strza³u, który ju¿ zna, który ju¿ wielekroæ zada³ mu
rany straszliwe. Oto on sam jest lisem i czeka na huk strza³u. Za chwilê ma skoczyæ z nory
i wlec siê póŸniej z odstrzelonymi nogami i przetr¹conym krzy¿em. Za chwilê, za mgnienie
oka... Bo teraz ciê¿ki jest jak g³az. Rêce jego, nogi, g³owa, a osobliwie stopy - to g³azy takie
same jak naokó³. Tym siê tylko ró¿ni¹ od otaczaj¹cych granitów, ¿e w nich ani na sekundê
nie zasypia cierpienie. Skoro tylko wsta³ nad dalekimi krañcami œwit i pierwszym promieniem ukaza³ mu d³ug¹ drogê, nieprzebyty szlak, wsta³ z miejsca swego cierpienia i szed³ co
prêdzej. Tak min¹³ trzeci dzieñ i czwarty... S³oñce budzi³o go i popêdza³o ognist¹ rózg¹ do
pochodu. Sta³ siê podobny do czarnego cienia, do zgorza³ych zw³ok, w których p³onie duch
i oczy... Lecia³ w pustyniê, nie widz¹c ju¿ ska³ ni drzew...
Nareszcie spotka³ ludzi...
Szed³ onego dnia w dó³ rozleg³ego zbocza, które gdzieniegdzie porasta³a niska œwierczyna.
Okr¹g³e g³azy wymiecione przed wiekami si³¹ lodowca le¿a³y tam i sam. Kryszta³owych przestworów nocnego jeszcze ch³odu wszystka potêga m³odocianego s³oñca nie mog³a prze³amaæ.
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Z rzadka stoj¹ce wynioœlejsze œwierki rzuca³y na krótk¹ trawê, jeszcze mlekiem rosy okryt¹,
nadzwyczaj d³ugie cienie. Sczerwienia³e badyle goryczki zdobi³y oddalone zak¹tki, jak kwiaty samotne, pe³ne smutku... Las w dole zape³niony by³ mg³¹ porann¹ o barwie ziarn ja³owcu
wczesn¹ jesieni¹.
Wynios³y czub buka zab³¹kanego miêdzy œwierkow¹ czeredê zdawa³ siê sp³ywaæ z chmur.
Rafa³ z wolna szed³ w las i trafi³ na potok p³yn¹cy z boku góry. Pozna³ go... Zwalone drzewo
i wodospad... Stan¹³ nad jego brzegiem i patrza³, jak wartki nurt niesie miêdzy g³azami liœcie
przez wiatr zdarte z czo³a buka, jak z nich tworzy rude groble, wiry kr¹¿¹ce po p³aniach i szerokie zatory.
Myœla³ ¿a³obnie o liœciu buka, który by³ niegdyœ maleñki u ³ona matki-ga³êzi, pe³nego s³odyczy soków, o burzach wiosny, co nad m³odym liœciem przelecia³y, w koœciste turnie trzaskaj¹c ogniami piorunów, o halnych wiatrach, wydzieraj¹cych z ³ona gór przepiêkne chmury...
Ten sam liœæ pêdzi teraz pospo³u z innymi, by stworzyæ kupê gnoju, z dala od matki-ga³êzi,
z dala od rodzimej, wapiennej gleby buka, nawet z dala od ziemi.
Wtedy, gdy o tym myœla³ zwil¿aj¹c zesch³e wargi kwaœnym owocem dzikiej maliny, z nag³a
otoczyli go ludzie. Nareszcie ich widzi! Porwa³ za sztylet, ale ju¿ by³o za póŸno. Kilkanaœcie
r¹k chwyci³o go za ramiona, wydar³o nó¿ zza pasa. Poczu³, ¿e mu rêce skrêpowano na plecach, ³¹cz¹c d³onie za pomoc¹ spojenia wielkich palców ¿elaznym pierœcieniem. Gdy mu nogi
zakuwano w kajdany, obejrza³ tych ludzi wzgardliwym spojrzeniem. Byli to ¿o³nierze. Pozna³, jakiej s¹ broni. Widywa³ za szkolnych czasów tych augsburskich piechurów. Kazano mu
iœæ na dó³. Nie chcia³. Wówczas przystawiono do niego kilkanaœcie bagnetów. Nie chcia³.
Wtedy dŸwignê³y go z ziemi razy bata. W dolinie za lasem obaczy³ roz³o¿ony obozem oddzia³ kirasjerów lotaryñskich. ¯o³nierze przypatrywali mu siê ciekawie i mówili do niego po
niemiecku. Rozumia³ ich doskonale, ale milcza³ zobojêtnia³y na wszystko, co nie mia³o stycznoœci z jego dusz¹. Cieszyli siê, ¿e pojmali zbójnika... Szeœciu jeŸdŸców przywi¹za³o go do
swych siode³. Skoczyli na koñ, dobyli szabel i poprowadzili go miêdzy sob¹ w dalek¹ drogê.
Szed³ teraz rozdo³ami, po podgórzu wêgierskim, mija³ ³¹ki, wsie piêkne, le¿¹ce spokojnie pod
cieniem jaworów. Przebywa³ czyst¹, zielon¹ rzekê po drewnianych mostach, sztucznie wi¹zanych. Tu i tam sennymi oczyma widzia³ byd³o rozros³e, z niezmiernymi rogami. Kilkakroæ
w górskiej wiosce ¿o³nierze przystanêli na chwilê, ¿eby siê napiæ wody. Czasami który z nich
wymieni³ nazwê wsi: Krasnohorka, Krywe, Lekotka... By³y to jedyne dŸwiêki, które od nich
s³ysza³. Gnali go dalej a dalej... Coraz czêœciej trafia³y siê wsie d³ugie, ciasno zabudowane,
z bielonymi chaty o dachach ze s³omy albo sczernia³ego gonta. Z dala wœród nich widaæ by³o
bia³e, grubomure koœcio³ki z gontowymi dachami i baniami pokrytymi zardzewia³¹ blach¹.
Naokó³ widaæ by³o pod górami folwarki z murowanymi budynkami. Wy¿ej lasy œwierków,
buków i dêbów. Sz³a obok drogi wierna towarzyszka rzeka, zas³ana ¿abkami. W jednym miejscu siedzia³ w czó³nie kud³aty dziad czekaj¹c na tych, co by siê na drugi brzeg przewieŸæ
chcieli. Zgonionemu przysz³o na myœl s³owo „Charon”... Ale co znaczy to s³owo? sk¹d przyszed³ taki do g³owy dŸwiêk?... Gryz³ oczy i wargi bia³y kurz goœciñca. Twarda i d³uga jest
droga nieszczêœcia. Za³amuje siê w stu kierunkach, zwija siê w tysi¹c pierœcieni. Naje¿y³a siê
wszystka ostrym g³azem jakoby grotami w³óczni i stanê³a nieprzyjazna a mœciwa przeciwko
bezbronnym stopom.
Oto w trakcie tego pochodu wytrysn¹³ w rozleg³ej dolinie zamek na stromej skale. Krêty, kamienisty dostêp prowadzi³ konwój do jego ¿elaznych drzwi. W dole szumia³a zielona Orawa,
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w dali widaæ by³o polskie wielkogóry. Jeniec ujrza³ przed sob¹ mocne, kute drzwi, odwieczn¹
rdz¹ pokryte, krzywe zawiasy i haki z ¿elaza... Ciasne przejœcia pod murem niezmiernej gruboœci, id¹ce w pó³okr¹g, zamkniête dziedziñce... Potem potworne podobizny dwu lwów z szarego kamienia, schody kamienne, wyszczerbione, ciemne przejœcia, ganki, lochy podobne do
kominów, wreszcie zimno podziemi, wydr¹¿eñ omurowanych i jam we wnêtrznoœciach turni... Trzask zardzewia³ego rygla, przed oczyma nik³y jakiœ brzask œwiat³a, nad g³ow¹ strop
pó³okr¹g³y, wykuty w skale, z którego cieknie szkliwo wilgoci... Cisza nareszcie i legowisko...
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„W³ada”
Zostawiony w ciemnoœci, usiad³ na ziemi i z uciech¹ wspar³ plecy o zimn¹ œcianê. G³uche mroki
lochu roztr¹ca³ w jednym miejscu promieñ œwiat³a padaj¹c spod sklepienia. W skale niezmiernie
grubej wybita by³a kwadratowa jama. Kraty w niej kaza³y wierzyæ, ¿e to okno. Do tego Ÿród³a
œwiat³oœci prowadzi³a framuga tak g³êboka, ¿e zda³a siê byæ drug¹ izb¹. Na warstwach ska³y, zwojami id¹cych, na wsparciu. ich i umocnieniu z granitu, przyniesionego pracowit¹ rêk¹ cz³owieka,
œwiat³o dnia pe³z³o niepewne, wylêk³e, kamienne jak wszystko naokó³. Wiêzieñ spocz¹³. Nie biegnie ju¿ krwaw¹ stop¹ miêdzy cuchn¹cymi kad³ubami zgrzanych koni, nie s³yszy têtentu kopyt,
dzwonienia pa³aszów i ostróg, trzaskania strzemion i trêzli, nie czuje ¿¹dzy oporu ani wybuchów
gniewu szlachcica, którego chamy... G³owa leniwo zwis³a na piersi, w³osy zsunê³y siê na czo³o
i wœród delikatnego mrowienia na skórze czo³a, gdy siê zsuwa³y, przep³ywa ¿a³osna myœl:
Czemu¿eœmy siê wtedy sznurami z sukni nie zwi¹zali i nie rzucili razem?...
Straszliwe widmo ¿alu, infelicissimum genus infortunii, stanê³o obok i napój z ¿ó³ci a octu
przyk³ada do warg. W tej samej chwili ktoœ w pobli¿u wyszepta³, wysycza³ s³owo, drugie,
trzecie... Wiêzieñ z odraz¹ i trwog¹ dŸwign¹³ g³owê i znu¿onymi oczyma j¹³ patrzeæ w daleki
k¹t ciemnicy. Gdy oczy jego przywyk³y do mroku, zobaczy³ cz³owieka. Nieznany towarzysz
siedzia³ na ziemi. Przykuty by³ do swego miejsca, do haka, poza nim wbitego w œcianê. Kilkakroæ szepta³ coœ z cicha, wymawia³ s³owo tajemnicze. Gdy nie otrzyma³ wcale odpowiedzi, rzek³ g³oœno po polsku:
- Có¿eœ jest za jeden, cz³owieku?
Rafa³ z najg³êbsz¹ odraz¹ us³ysza³ w tym miejscu mowê ludzk¹. Milcza³.
- Có¿eœ jest za jeden, cz³owieku? Wêgier, Liptak czy nasz z Polskiej?
I teraz przybysz nie da³ ¿adnej odpowiedzi. Ale tamten nie przesta³ mówiæ. G³os jego dygota³
z rozkoszy. Coœ w tonach jego drga³o i zanosi³o siê od wytrysków uczucia. Zadawa³ nieskoñczon¹ liczbê pytañ prêdkich i namiêtnych, dowiadywa³ siê, czy te¿ ju¿ jesieñ, czy buki po
reglach czerwieniej¹, czy te¿ ju¿ kurniawy jesienne by³y, czy nie. Pyta³ siê i odpowiada³ sobie, ¿e pewno kierdele zesz³y w dó³, a bace id¹ przy koniach, perciami. Hale puste, ino siê ta
niedŸwiedŸ kole schronisk wa³êsa...
Ten szepc¹cy g³os by³ tak silny, tak potê¿ny, ¿e zdawa³ siê huczeæ pod sklepieniem i w k¹tach ciemnego lochu, ale w tej samej chwili Rafa³ us³ysza³ w szumie swej g³owy, który go na
chwilê nie opuszcza³, w ³oskotach i os³upia³ych wzdrygnieniach serca - inny g³os, Tamten
rozlega³ siê miêdzy niebem a ziemi¹, strzela³ jako m³oty gromu i trzaskanie piorunu w g³uch¹
noc, lec¹c nad wielkim obszarem w odg³osach œwistu bicza i ciosów rzemienia. Cz³owiek s³ucha³ zdrêtwia³y w sobie a¿ do ostatniej kropli krwi, a¿ do korzeni w³osów:
- Wyrwê ci z serca ostatni¹ pociechê, jakobym wyrywa³ œlepcowi kij z rêki, gdy siê do przepaœci przybli¿a.
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Otoczê ciê trwog¹ tak nieprzejrzan¹, jak ciemnoœæ g³êbokiej nocy, d³ug¹ jak ¿al.
A póŸniej spuszczê na ciê nie w¹t³¹ trwogê, lecz smycz zg³odnia³ych nêdz a¿ do nieznanej, a¿
do ostatniej, której jeszcze nawet wœród snu ciê¿kiego nie ogl¹da³eœ w mglistym przeczuciu.
Spojrzysz wtedy przy blasku piorunu w moje otch³anie, nad które górska koza nie chodzi,
gdzie ptak w locie truchle je, gdzie w¹¿ nie pe³za, gdzie promieñ s³oñca na mgnienie ludzkiej
Ÿrenicy chy³kiem zagl¹da, gdzie odrêtwia³a ciemnoœæ le¿y przez wieki. Tam przebywa zemsta,
która jest moj¹.
Wezmê na w³asnoœæ ka¿d¹ chwilê, któr¹ swoj¹ przywyk³eœ nazywaæ, wyci¹gnê j¹ na d³ugoœæ
rozleglejsz¹ ni¿ wszystka w³adza twej wyobraŸni.
Zatrzasnê drzwi mego zamku i zatarasujê okiennice, ¿eby ani jeden twój jêk nie dolecia³ do
mego ucha.
Zapomnê, ¿eœ jest na ziemi.
Niech ciê upadaj¹cego potr¹ca w samotnoœci twoja z³a dola, jako chce.
Przepadnij! Zimne cia³o s³uchacza zsunê³o siê na ziemiê. G³owa upad³a na twarde kamienie, a spalone na wêgiel usta uczu³y smak wiêziennej wilgoci. Do serca sp³ywa³y krople gorzkie jak ¿ó³æ
i ocet. Ciemnoœæ, ta ciemnoœæ, w której przebywa zemsta, ogarnê³a jego g³owê, a kolana swe
wgniot³a mu w piersi. By³ jak kamieñ na drodze, który ka¿da noga potr¹ca. Wtedy to poczê³y mu
siê wspominaæ odleg³e, odleg³e poszumy, jakoby œwist-poœwist na leœnej górze £ysicy w Œwiêtokrzyskim pasmie. Przyjd¹ z daleka, nadci¹gn¹ z koñca œwiata, przep³yn¹ dooko³a ze œpiewem
i zgin¹. Oto dŸwiêk ³askawy twarz mu owia³ leœn¹ jod³ow¹ woni¹. Nim nadp³yn¹³ drugi, czo³a
dotkn¹³ b³ogos³awionymi rêkoma i trzeci, tamtych dwu towarzysz. Uczuwaæ powiew i ich zapach,
dotkniêcie, uczuwaæ na ustach, w sercu - tak by³o dobrze. P³ynê³y przyniesione na skrzydle anielskim z dziecinnych lat... Zesch³ymi wargami, nie wiedz¹c czemu, wymówi³ do Niego:
- Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciw...
Serce nie szala³o ju¿ teraz jak zamieæ zimowa, nie burzy³o wi¹zañ piersi,, nie szarpa³o siê jak
niewolnik w ³ykach. Sz³o znu¿onym, obojêtnym krokiem wêdrowca przybywaj¹cego do g³uchej mety, która gdzie jest i jaka... komu¿ wiadomo?... Zda³o mu siê tylko przez niewyraŸne
drzemanie, ¿e owa meta to w¹skie, d³ugie, z czarnego piachu i ska³ miêdzymorze, gdzie jedynie drapie¿ny ptak czasami spoczywa. Zdawa³o mu siê za chwilê, ¿e on sam to jest nie co
innego, tylko wicher bezgraniczny lec¹cy nad morzami. Wa³y pod nim morskie, brunatne,
równie pod nim, porzniête w szkliste skiby. Granatowe ciemnowode we³ny ubra³y siê w piany. L¹d zgin¹³. Skacz¹ olbrzymie potwory, wiekuiœcie m³ode góry morza, przez niski l¹d
z okrzykiem swoim straszliwym...
Hucz¹ zielone fale przyp³ywu przebiegaj¹c wydmy czarnych piachów, pêkaj¹ u tej samej mety
i z niepowtórzonym jêkiem, z okrutn¹ skarg¹ wydaj¹ z ³on ten sam g³os odwiecznej ¿a³oœci, g³os
wyp³ywaj¹cy z ludzkiej duszy... W sercu zostaje pusta ciemnica, miejsce, sk¹d odszed³ nawet
¿al, nawet wyrzut, niby miejsce w domu, z którego wciêto na barki i wyniesiono trumnê.
Nie jest ju¿ wichrem, lecz topielcem wywleczonym za d³ugie mokre w³osy z niezg³êbionego
odmêtu. Rêce ma zimne jak woda, nogi zdrêtwia³e, oczy z lodu, serce nieruchome i obojêtne
bardziej ni¿ podwodny kamieñ, przez który spienione skacz¹ fale. G³owa spoczywa jakoby
na czyjejœ d³oni dobrotliwej, zaznaj¹c ciszy i nicoœci. Tymczasem drzwi siê dawno otwar³y
i dozorca wiêzienny, przest¹piwszy próg kaŸni, postawi³ obok Rafa³a posi³ek i wodê. By³ to.
ch³op barczysty, w jakimœ wyszarzanym urzêdniczym kostiumie. Skoro tylko stan¹³ w progach, wiêzieñ przykuty zacz¹³ go o coœ b³agaæ jêcz¹c i skaml¹c.
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Dozorca przez czas pewien œmia³ siê oschle. Miamla³ przy tym ró¿ne wyrazy niemieckie i wêgierskie, polskie i s³owackie:
- Die schwerste! Jo... Die schewerste! Die Kerkerstrafe des dritten Grades..: Ne mohu...
Wiêzieñ znowu zaskomla³ jak pies. Stra¿nik ruszy³ ku niemu i kluczem ¿elaznym odemkn¹³
obrêcz, która w po³owie korpusu obejmowa³a skazañca. Zbój, spuszczony z ³añcucha, stan¹³
na nogi i zawy³ radoœnie. Wyci¹gn¹³ rêce do góry i rozprostowa³ zgiêty krzy¿. Dozorca cofn¹³
sil do drzwi i zapar³ je swoj¹ osob¹. Wtedy uwolniony zacz¹³ biegaæ w kó³ko po izbie, dzwoni¹c kajdanami rêcznymi i no¿nymi. Zawraca³ w miejscu i skaka³ a¿ do sufitu, zwinnie, pomimo kajdan, wyrzucaj¹c nogi. Splót³ rêce i za³o¿y³ je na ty³ g³owy...
- No, Mocarny, potañcuj...Zbójnickiego!-mrucza³ dozorca œmiej¹c siê po swojemu.
Góral puœci³ siê w tan. Przegina³ siê w ty³, ciska³ naprzód, wywija³ rêkoma i skaka³ w prawo,
skaka³ w lewo, od jednej œciany do drugiej. Jego nogi w mgnieniu Ÿrenicy dokonywa³y b³yskawicznych skurczów i wygiêæ nie do uwierzenia. To elastycznie ginê³y, to znowu, jak doskona³a stal, ku³y kamienne p³yty posadzki. Prêdko, coraz wœcieklej miota³a siê jego oszala³a
g³owa. By³a i pod stropem, i nad ziemi¹, lecia³a ko³em. Czarna koszula miga³a to tu, to tam.
Z piersi wypada³ ob³¹kany krzyk, ptasie czy zwierzêce pogwizdywanie, pochutnywanie sylabowe, wilcze czy rysie. W pewnej chwili ten ogromny ch³op jednym skokiem znalaz³ siê we
framudze okna. Nim dozorca zd¹¿y³ s³owo rzec, gest uczyniæ, wdrapa³ siê po murze, wszczepiaj¹c bose stopy w szczeliny miêdzy g³azami. Uchwyciwszy siê rêkoma ¿elaznych prêtów
ma³ego okienka, zawis³ pod sufitem jak pantera. Jego wychud³a twarz, obwieszona pozlepianymi kud³ami, przywar³a do ¿elaznej kraty, a ca³e cia³o znieruchomia³o nagle i zastyg³o.
- Mocarny! Halt! Mocarny, ja tobie mówiê! Nieder!-rycza³ dozorca chwytaj¹c go za bary.
Góral nie poruszy³ siê i nie odpowiada³. Oczy jego by³y wlepione w widne na niebie, dalekie
polskie góry. D³ugi, czarny policzek przywar³ do zardzewia³ych krat, w³osy zwis³y w tyle
zadartej g³owy d³ugimi strzêpami jak nastroszone ptasie pióra. Tak wisz¹c w oknie zaœpiewa³, zakl¹³, zaszlocha³:
Ej, wirsycku, wirsycku, ej, da³byk ciê oz³ociæ,
E, kieby mi siê mog³a, ej, moja wola wróciæ!...
By³ to krzyk przeci¹g³y, prawdziwy krzyk z g³êbi duszy, wo³aj¹cy na góry, które ¿yj¹ i czuj¹.
Ca³e podziemie, ca³y zamek nape³ni³ ten g³os. Zdawa³o siê, ¿e zatrz¹s³ jego podmurowaniami i sufitem kowanym w skale. Dozorca siepa³ siê z wiêŸniem. Ten jakby zapomnia³, gdzie
jest i co siê z nim dzieje, œpiewa³ jeszcze mocniej:
Ej, wirsycku, wirsycku, ej, da³byk ciê oz³ociæ...
- Mocarny! - wrzasn¹³ dozorca bij¹c go kluczami.
Ej, wirsycku, wirsycku...
Uda³o siê wreszcie stra¿nikowi grodu chwyciæ zbója za ko³nierz i zwlec na dó³. Stanêli obaj
w smudze œwiat³a, tu¿ nad g³ow¹ Rafa³a. Góral wstrzyma³ pilnowacza i pokazuj¹c le¿¹cego
spyta³ szeptem:
- Có¿ to za cz³owiek?
- A kto jego wie? Taki sam pewnie zbój z gór jako i ty.
- To ta nie zbójnik.
- No?
- To jakisi sponiewierany ceper. Ka ta takiemu!...
- A sk¹d¿e na nim cyfrowane portki zbójnickie, cucha i pas?
222

- Czy ja wiem sk¹d? Moze kany ukrad...
- Zbójom ukrad! To musi byæ chwat!
- Chwaty som ta jest wselnijakie.
Za chwilê góral, wt³oczony w obrêcz, przykuty do haka, na swoim miejscu siedzia³ ju¿ w kucki. Podbite obcasy stra¿nika zadŸwiêcza³y na chropawych g³azach, zgrzytnê³a zasuwa we
drzwiach. Ucich³ odg³os kroków na schodach.
Rafa³ od dawna ockn¹³ siê ju¿ by³ ze swego upadku, widzia³ taniec i s³ysza³ rozmowê.
Wszystko, co przecierpia³, ca³e nieszczêœcie, którego udŸwign¹æ ju¿ nie móg³, zwali³ na g³owê towarzysza kaŸni. Gniew osobniczy wilka skupia³ siê w nim. Poczu³ w duszy now¹ si³ê,
jakoby w mocnej d³oni poczu³ nagle jedlca ciê¿kiego miecza. Z wolna przez jego g³owê wali³a siê olbrzymia myœl, ¿e to jest mo¿e jeden z tych, którzy siê powa¿yli na ni¹, na tê, której
ju¿ nie by³ w stanie wspomnieæ... Z³a krew zala³a mu mózg i ogniem dymi¹cym nape³ni³a
¿y³y. Wsta³ ze swego bar³ogu i twardymi krokami zbli¿y³ siê do górala. Czu³ w garœciach
dzik¹ si³ê do zduszenia gardzieli, która przed chwil¹ nape³ni³a to miejsce pod³ym krzykiem.
- S³uchaj! - rzek³ stoj¹c nad zbójem - zaduszê ciê jak psa! Jesteœ skuty. Nie ruszysz siê. Zaduszê ciê. Mów prawdê... Góral skuli³ siê, zwin¹³ w siebie. Patrza³ weñ z mroku stalowymi
oczyma. Milcza³.
- Dawno tu siedzisz?
- Musi dawno!
- Ile czasu?
- Od siedmi roków siedzem.
- Od siedmi... - powtórzy³ Rafa³ g³osem szyderczym, który siê z niego samego natrz¹sa³ jako
wróg.
Spyta³ jeszcze:
- Za co siedzisz?
- Za co? A tobie na co wiedzieæ?
- Nie powiesz?
- Co mi ta! C³eku! Powim. Za cóz byk mia³ siedzieæ, kiek dezenterowa³!
- Kiedy?
- He! Kie ja z wojska! Kês czasu, bracie. Wzieni me w halak. Kiecki nam ko³o usy pozaplatowali, portecki cyrwone dali i hybaj! Do pandurów. Poœli my we Wêgry, het! ku morzu, w takie straœne równie, pustacie, co nie daj Boze. Wytrzyma³ek bez jeden rok, bez drugi, alek ni
móg dockaæ koñca, kraju... Telo me docliwi³o, cok wzion i zdezenterowa³. We dnie jek sie
kry³, a na mroku lecia³ ku halom. Ale sie w jednym mieœcisku, na wêgierskiej stronie, do mnie
przyznali. Wzieni ³apaæ. Dopadli me w takiej w¹skiej ulicce, zapar³ek sie do muru plecami
by³ek ch³op! - wzionek skalami praæ, by³byk to popra³ na kupe, nie daliby rady. Ale me œtukom wzieni. Zaœli me ze zadku, postronek na syfie zarucili -i ³apili. Toz to w seœci me bez
miasto wlekli. Musia³ek bez takom ulice biegaæ, co me z dwok stron bili. Cosi pieæset kijów
wsypali. Dobrze! Juœci odes³ali me z wartownike do Preœburku, do regimenta. Ale w drodze
useptali my sie z jednym wojakem, co me wiód, co by³ z Luptowa, juœci zdezenterowali my
oba. Kaz by³o iœæ? He, bracie! Co ino raz wiater nas oblecia³, wiedzieli my ka! Dopadli my
do hal, uzdobierali sie, Luptak by³ za harnasia, i poœli na zbój. He, to by³o zycie honorne! Œli
my w Polskom cy ta na Wêgry, na Œl¹sk, na Morawe, sedy nas by³o pe³no, ale po kómorak
ludzkich pusto... Pandury a wojaki wse nam deptali po piêtak a œlakowali. Na ostatek Ÿle. nam
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wys³o. A syæko bez babe! Kto sie frajerek rad trzyma³, ten nied³ugo zbójowa³. Zabawili my
sie hañ u jednej nieskoro w nocy i po æmie nas przysiedli. Piecioro uciek³o - ja zaœ w pazdurak im osta³.
- Có¿ wtedy?
- W sifcug, bracie.
- Có¿ to jest?
- Nie wis? To sie lepiej ani nie pytaj...
- Ja siê niczego nie lêkam. Powiadaj.
- Sifcug, wis, to je tak: Hañ nad okrutnom wodom, nad Dunajem, ka Sigedyn,.wis? som ta
jest m³acyska, bory straœne, topiele, co ik ani nie zgruntujes, ani nie przeŸres, bo to kansi
idzie, aze do kraju œwiata. No, toz to nas hañ przywiedli, œleje kie koniowi zarucili i wprz¹gli
do takiego sifu ze siaciem, psenicom - jako pad³o. Sif wodom se³, a tyœ sie po kraju potyka³
ci¹gnêcy... Kieœ nie wytrzyma³ a pad³ i skapia³, no, to cie hnet w tym b³ocisku zagrzebli. Ale
to ta nic. Dy lekce hañ na dnie w borze gniæ z pniakami, niŸli tak zyæ. Gorzej by³o, kieœ zes³ab³, a nie zdek i nie zdole³ iœæ, kie cie postrza³ ozbi³ abo ci gicale w tej m³ace pokrêci³o,
abo gad uzar³. Praœli cie na tym sifie, i tameœ ceka³ abo koñca kary, abo œmierzci. Kie przys³a
noc, toœ, jako sta³, pokalany po syfie, w tyk stoplanyk ga³ganak, se³eœ spaæ. Ale przód ci ³añcuski na rêce, na nogi w³ozyli, a do belki przykuli. I takeœ gni³ w tym gnoju i gawiedzi, a zima cie trzês³a. Bo w tyk m³acyskak, kie sie zmirka³o, s³a ze ziemie taka mg³a gêsta, brzyæka,
z takim pukem-to cie tak przejmo, coœ zêbami piknie k³apa³ jako wilk. A na raniu, lemze
maluæko namienia³o na œwitanie, hybaj! we wode, w m³acysko! A nie kces, to cie tak kijem
dobili, coœ nie kcia³, a wsta³ i se³, choæ ci p³acki z óc durka³y...
- No, dobrze, dobrze... S³uchaj! A ¿ebyœ tak spróbowa³ wydaæ kryjówki tamtych wszystkich.
L¿ej by ciê s¹dzili.
- Ni! To ta nic nie p³aci. Choæbyœ sto razy prawde powiedzia³, to telo bedzie, co i przez niej.
Wezmo cie na spytki, na mêki.
- Na mêki?
- Zje ba jakoz! To ino zabawa, kie ci myske na pêpek pod garnusiem puœcili. Wiêcej nie trza.
Ale ja ta wolem dobrom, bo krótkom mêke, niŸli d³ugi krymina³.
- S³uchaj, a jak¿eœ wytrzyma³, jak¿eœ wy¿y³ tyle lat?
- Jakek wyzy³? He, bracie, powiem ci, jako... Mas tu siedzieæ - ani nie wiem, coœ za jeden ale cobyœ wiedzia³: syæko przetrzymies, ino trza wiedzieæ sposób.
- Sposób?
- Na jedno musis przystaæ: abo sie g³odem zamórz, ³eb se o mur ozwal, abo kieœ ch³op, kie
mas si³e w zy³ak i koœciak, to se upatrz takie jedno misce w sobie, chyæ siê ónego pazdurami
i trzym, a powiedz se tak: Niekze ta! Niekze... Bij, kie mas wolom...
- Nic mi z twojej nauki... - rzek³ Rafa³ œmiej¹c siê ze swej doli gorzkim, ostatnim œmiechem.
- Bedzie cie bi³o rok, bedzie dwa. Ty sie trzym! Nic nie pytaj. Stêpi sie to z³e, kij mu sie na
drzazgi ostrzepie, straci w³ade i pójdzie se w dyjasi. Nie dam ci rady-rzece-boœ ch³op! Insy
bedzie niby w sobie têgi, ale go bieda w miesi¹c stêpi, bo si³y nijakiej ni ma, jako ten pniak
w lesie: po wierchu mocny, ale go kopnij - ozleci sie próchno œ niego jak ciasto. Taki se bedzie banowa³, a to na nic - to nagorse. Ty sie trzym! Choæ i p³ono, choæ i boli... Wytrzymies,
nie bój sie nic. Ha, kie juz telo zdoles wytrzymaæ, to sie w tobie, bracie, si³a zsiednie jak krzemieñ. W³ada na Cie przyñdzie telo, co kazdej biedzie do gard³a skocys... A zdusis! Hej!
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Arcykap³an
Pomimo uwag woŸniców i rad najdoœwiadczeñszych a najœmielszych górali ksi¹¿ê Gintu³t upar³
siê, ¿eby jechaæ dalej. De With ani siê nie opiera³, ani go nie zachêca³. By³ wci¹¿ tak samo obojêtny, tak samo pozornie weso³y. Uœmiech, niez³omn¹ potêg¹ woli wydobyty, uœmiech stworzony chceniem z nicoœci wesela, uprzejmy i trwa³y, pozosta³ na jego ustach taki sam, jak w zaraniu podró¿y. Wczeœnie wyruszono z Waasen. Kilku wieœniaków sz³o przodem, ¿eby odwalaæ
zaspy, jeœli gdzie drogê przeciê³y, a obadwaj podró¿ni wybrali siê w ich tropy pod opiek¹ trzech
silnych Szwajcarów. Kiedy wst¹pili w czeluœæ kamienn¹ Reussu za Göschenen, przewodnicy
nakazali surowe milczenie. Wszyscy szli wolno, skradaj¹c siê na palcach. Pod chmurami, miêdzy szczytem a szczytem krzesanic, na zrêbach i gzymsach, lekko i wdziêcznie przechylone
w dó³, marzy³y w s³oñcu lawiny. Œliczny poranek wyz³aca³ ich ³apy z³o¿one na krawêdziach,
szyje i g³owy zwisaj¹ce dla zas³yszenia grzmotów, skowyczeñ, dzikiego szumu i samotnej pieœni górskiej rzeki, która przeraŸliwymi skokami miota³a siê w czarnych turniach, w œnie¿nobia³ych zaspach, miêdzy zielonymi soplami i wœród tafel lodu olbrzymich jak same ska³y. Ze dr¿eniem, ods³oniwszy g³owy, mijali Szwajcarowie diabelski most, oœlizg³y przesmyk w otch³ani,
gdzie przeszywaj¹ce gwizdanie Hutschelma oddech tamuje. Dwaj podró¿ni szli z przymkniêtymi oczyma. Trwoga œmiertelna obchodzi³a ich woko³o. Spod œcian, z g³êbi bulw i garbów zielonych soplów patrza³y w nich oczy poleg³ych w tym miejscu.
Potêga szumu zdzicza³ej wody powiada³a dzieje boju. Kiedy noga za nog¹ id¹c przebyli most
i kamienne galerie, de With podniós³ oczy po swojemu, sennie, w uroczystym uczynieniu
przypatrywa³ siê temu miejscu, ska³om, rozjuszonej rzece i tajemnicom przesz³oœci drzemi¹cym w czarnym cieniu.
- Jaki¿ to urok!... - rzek³ do towarzysza.
- Prawdziwie...
- Mówi³eœ mi, ¿e miejsce bitwy. Lecourbe?...
- Tak jest, miejsce bitwy. Czy chcesz mo¿e, kochany, poznaæ dzieje zdarzenia?
Skin¹³ g³ow¹ z wyrazem mniemanej ciekawoœci, sztucznego zajêcia. Rzuci³ poœpiesznie oczyma po ska³acli, po drodze, po moœcie... Ju¿ za chwilê oczy jego utknê³y w pró¿ni i powlok³y
siê ze wstrêtem na kulach niedoli, sw¹ w³asn¹ drog¹, jak ¿ebrak id¹cy bez celu szlakami
œwiata. Ksi¹¿ê zamilk³.
Ruszyli dalej, ale tylko do Hospenthalu uda³o siê im dotrzeæ. Wnet s³oñce zasz³o za garby
Furki. Nikt z mieszkañców nie chcia³ s³yszeæ o drodze. Wypad³o tedy nocowaæ w tej ostatniej mieœcinie przed ³añcuchem gotardzkim, dok¹d siêga gwara niemiecka. W ma³ej staro¿ytnej izdebce z krzyw¹ pod³og¹ by³o duszno nad wyraz. Ksi¹¿ê nie spa³. S³ysza³ w drzemaniu
wersety litanii do Wszystkich Œwiêtych, którymi, g³oœno je wyœpiewuj¹c, stró¿ nocny zaznacza³ kwadranse mijaj¹cych godzin. Skoro œwit ruszono dalej.
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Sz³a ju¿ przez prze³êcz gotardzk¹ nowa, w roku 1800 zbudowana droga, ale w tym dniu œladu
jej nie by³o. Zamiecie przywali³y dolinê niezmiernymi zaspami. W poprzek drogi i rozdo³u,
wiod¹cego na szczyt, runê³y nowe lodowate góry, nowe prze³êcze, ³añcuchy i doliny. By³y to
twory równie bezcelowe i niepojête jak wêze³ ³añcuchów górskich, które siê tu schodzi³y
z czterech stron œwiata. Jechali zrazu konno, potem przesiedli na sanie. Ale zimno nie dawa³o pob³a¿ania. Na po³owie drogi do szczytu puœcili siê piechot¹. Brn¹c w sypkim œniegu, a toruj¹c sobie wci¹¿ drogê ³opatami, posuwali siê w górê.
- Jesteœmy w samym siedlisku przyrody, na kalenicy dachu Europy. Jak¿e siê to tutaj gmatwa
k³¹b jej pomys³ów! Sama nie wie, co robi... - mówi³ ksi¹¿ê.
De With uœmiechn¹³ siê ³agodnie.
- Po có¿ s¹ te góry, te bezgraniczne, ledwie ogarnione myœl¹ ³añcuchy kamienia i przepaœcie?
Po có¿ s¹ te zaspy? Na co by³a okropna zawieja, która je tu przynios³a?
Mistrz katedry patrza³ w pole œnie¿ne czystymi oczyma, jakby szukaj¹c tam s³ów, które wyrzec nale¿y. Wzruszy³ po dzieciêcemu sw¹ wielk¹ g³ow¹ i chrapliwym g³osem, naraz zwróciwszy siê do ksiêcia, rzek³:
- Nie wiem.
- Dla cz³owieka, a¿eby cz³owiek...
- Nic teraz nie wiem.
Na szczycie, oko³o martwych jezior, które o tej dobie zginê³y bez œladu pod lodami i zwaliskiem œniegów, zerwa³a siê zamieæ tak straszna, ¿e obaj podró¿ni zw¹tpili o swym ocaleniu.
Stali w samych chmurach, w lodowatej pracowni œniegu. Nie wiedzieli, czy doko³a nich kr¹¿y noc, czy dzieñ. Wicher straszliwy rycza³ w tr¹by jaskiñ niewidzialnych. Przelatuj¹c tamtêdy z pó³nocy na po³udnie globu ziemskiego, gra³ na harfie ³añcuchów górskich, œwista³
w szczeliny lodowych pieczar, gdzie ju¿ nie masz ¿ycia. Gardziel przepaœci wyrzuca³a
w chmury chichotem drgaj¹cy dech.
Serca bi³y przyœpieszonym têtnem, a nogi dr¿a³y. Na pó³ skostniali, œmiertelnie znu¿eni, upadaj¹c co krok w lotne zaspy przywlekli siê do schroniska. Tam przewodnicy po d³ugich mozo³ach rozniecili ogieñ, zgotowali wody i jaki taki posi³ek. Zawiniêci w futrzane p³aszcze,
podró¿ni spêdzili tê noc na drzemaniu w pobli¿u ogniska. Nastêpnego dnia z równym mozo³em zeszli do Airolo na w³oskim zboczu Alp. I tam le¿a³y zaspy, a zadymka kry³a œwiat³o.
Najêtymi koñmi ruszyli co prêdzej w dó³ przez Biasca, Bellinzonê, Lugano. Dopiero w lombardzkich nizinach wionê³y ku nim powiewy italskich ogrodów i ciep³ych mórz. Ziemia by³a
jeszcze szara i zimna. Sennie nad jej mokrymi p³aszczyznami, doko³a nieskoñczonych rowów,
sta³o drzewo oliwne, podobne do wierzb Pó³nocy. Ale ju¿ tu i owdzie lœni¹ca murawa p³oni³a
siê w ciep³ym zaciszu przykop zwróconych ku po³udniowi. Wieœniak wychodzi³ do pracy
w polu i z uœmiechem zdumienia a mimowolnej wzgardy pogl¹da³ na ciep³¹, zabawnie obszern¹ odzie¿ ludzi przybywaj¹cych zza gór. Nigdzie nie zatrzymuj¹c siê d³u¿ej, rozstali siê
podró¿ni na nizinach z rzek¹ Ticino, któr¹ byli widzieli, gdy zlata³a potokiem ze œnie¿nych
jaskiñ Gothardu. Przebyli leniw¹, mu³em i kamieniami zawalon¹ Po.
W pierwszych dniach marca dosiêgli liguryjskich Apeninów i wjechali w ich w¹wozy. Po
górskich drogach wlok³y siê ³adowne zaprzêgi o dwu olbrzymich ko³ach i prastarym, starorzymskim hamulcu, ci¹gnione przez os³y, mu³y i konie. WoŸnica trzaska³ weso³o z bata, pêdz¹c w doliny, gdzie sta³ per³owy zmrok wiosennych mgie³, wdzieraj¹c siê na skaliste prze³êcze, i znowu lec¹c do³u. Gdzie rzuciæ okiem, s³a³y siê oliwne gaje powlekaj¹c srebrn¹ szaro226

œci¹ wysch³e, kamieniste pagóry. Lœni³y siê pod s³oñcem chropawe jak zesch³a ziemia œciany
domostw wieœniaczych. Po nadrzeczu tuli³o siê tam i sam zwarte, spiêtrzone miasteczko o domach jasno¿ó³tych. Zwisa³ z ogrodowych murów przypo³udnik o trójgraniastym liœciu, a tu
i owdzie kwiat jakoby naszego ostu wytryska³ z jego zwojów. Potworny kaktus wwierca³
w szczeliny ska³ i œcian szpony swych korzeni i wystawia³ na s³oñce krzywe pazury ³ap rozp³aszczonych. Za ¿elaznymi kratami domów zalœni³a kiedy niekiedy rabata lewkonii, przemkn¹³ doko³a twarzy cudowny odor gajów ró¿anych, musn¹³ oczy daleki widok kamelii
w kwiatach, siej¹cych doko³a swych œlicznych osób bia³e i p¹sowe p³atki uwiêd³e. De With,
który by³ w tym kraju po raz pierwszy w ¿yciu, patrza³ na wszystko okiem zgas³ym tak samo,
jakby mia³ przed sob¹ œciany i piec zimowego mieszkania. Na szar¹ barwê jego twarzy gor¹cy wiatr, przylatuj¹cy zza mórz, wywabi³ s³abe rumieñce. Miêdzy zsuniêtymi brwiami zosta³a posêpna rysa. Wjechali w granice Rzeczypospolitej Liguryjskiej, niegdyœ Genueñskiej.
Góry by³y coraz wy¿sze, coraz bardziej skaliste...
Nareszcie po tylu dniach rozwar³y siê wyloty dolin, rozst¹pi³y siê ska³y. Na widnokrêgu lœni³o siê morze dalekie. Ksi¹¿ê mia³ w oczach p³omieñ, a okrzyk szczêœcia w œciœniêtych ustach.
Nie móg³ powstrzymaæ myœli, która, jako prawda nieujêta, niejasna, nie daj¹ca siê zawrzeæ
w s³owie, rozpiera³a mu piersi. Rzek³ wreszcie:
- Jak¿e obmierz³ymi s¹ kraje, w których los postawi³ nasz¹ kolebkê! Oto jest ziemia godna
cz³owieka. W niej siê zamyka œwiat i jego dzieje. Przybiegliœmy do tych brzegów nie tylko
cieleœnie, ale duszami, tak samo jak tu ci¹gnê³y barbarzyñskie plemiona ze wszelkich obszarów i stron Pó³nocy, ze Wschodu i Zachodu. Nie mogê siê zaprzeæ...K³ama³bym mówi¹c inaczej: je¿eli kocham jak¹ krainê, to tylko tê. To jest ojczyzna mojej duszy... Spojrzyj...
Na krañcach widnokrêgu wygina³ siê lœni¹cy ³uk morski, wiecznie napiêty. Promienista strza³a s³oñca le¿a³a w jego ciêciwie. Wzrok nurza³ siê w zieleni obszarów wodnych z tak¹ rozkosz¹ jak w powietrzu. Chwia³y siê fale w œwietle, podzielone przez wstêgi b³êkitne jakoby
na chóry anielskie, œpiewaj¹ce pieœñ morza.
Daleko, ze skalistych w dole brzegów, olbrzymie pinie wychyla³y nad wodami czarne korony, a najdalej na cyplu kamienistym strzela³a w niebo kêpa cyprysów na podobieñstwo piêciu
czarnych p³omieni. Z nicejskiego brzegu we mgle biela³y liguryjskie Alpy, a na lewantyñskim
czarn¹ mas¹ rozsiad³y siê Apeniny, chropawe od piargów, czarne, jakby spalone przez sirocco góry Rocca, Giugo, Santa-Croce...
- Genueñska Zatoka... - mówi³ ksi¹¿ê do siebie. - Melodi¹ fal swoich wyko³ysa³a dzieciêce
i m³odzieñcze wichry marzeñ, straszliwe burze ¿¹dz czynu Krzysztofa Kolumba. Jej to nawa³nice ciosa³y w jego duszy wolê straszliw¹. Ta to zatoka wywiod³a go w tajemnicze pustynie wód, w nieskoñczony, siwy ocean, w szlaki jego m³odocianych marzeñ, do Indiów... My
nêdzni ledwie w¹t³ymi myœlami zdo³amy obejœæ te drogi przezeñ odkryte, przep³ynione a¿ do
ostatniej granicy, sk¹d móg³ napisaæ do królowej Izabeli te dumne, zaiste królewskie s³owa:
„Ziemia nie jest tak wielk¹, jak pospolity lud mniema, przeciwnie, ziemia jest ma³a”. To samo
b³êkitne morze wyrzuci³o ze swoich pian na l¹d starego œwiata Korsykanina, pierwszego konsula, co teraz zbrodniami tyranii nape³nia groz¹ Francjê...
De With grzecznie potakiwa³ albo s³ucha³ cierpliwie. Powóz skierowa³ siê na prawo i wbieg³
na g³ówny goœciniec prowadz¹cy do Genui. Wkrótce podró¿ni znaleŸli siê w jej w¹skich ulicach, w tych ciasnych lochach, wiod¹cych z góry w otwarte morze. Krótko tu jednak bawili.
Celem ich podró¿y by³a posiad³oœæ „brata” Vicini w okolicach miasta. Przebrawszy siê w ho227

telu w suknie l¿ejsze i cieñsze pod¹¿yli we wskazanym kierunku. Willa Vicini le¿a³a na górze obros³ej krzewami. By³o po³udnie, kiedy stanêli u wejœcia.
Wpuszczeni do ogrodu przez staro¿ytn¹ ¿elazn¹ bramê, szli przez czas pewien w górê w¹skim korytarzem, utworzonym przez dwa wysokie mury. Fale bluszczu przesadzi³y szczyty
murów i p³yn¹c, kapi¹c, wisz¹c soplami d³ugimi a¿ do ziemi, uczyni³y z tej drogi majestatyczny, a zarazem cudnie przychylny kru¿ganek. U krañca jego by³y drzwi domu. Joñskie i korynckie kolumny biela³y na s³oñcu, barwi¹c dalekie t³o ciemnych gajów niewymown¹ plam¹.
S³u¿¹cy prosi³ przybyszów, ¿eby zechcieli zaczekaæ na przebudzenie starego margrabiego
w salonach dolnych czy w ogrodzie. Wybrali ogród i poszli w górê po œcie¿ce wysypanej
¿wirem drobnych kamyków, które morze z dalekich stron przynios³o i na brzeg wyrzuci³o,
a pracowity cz³owiek na tej drodze rozsypa³. Ma³e jaszczurki przebiega³y s³oneczne place,
zatrzymuj¹c siê chwilami i patrz¹c zielonymi oczyma na nieznanych ludzi. Ludzie Pó³nocy
szli krok za krokiem, wielbi¹c oczyma cudne drzewa, a raczej niewys³owion¹ ich piêknoœæ.
W jednym miejscu mur by³ ni¿szy i mo¿na by³o, wspinaj¹c siê na palce, zajrzeæ na drug¹ jego
stronê. Rós³ tam na po³udniowym stoku, ze wszech stron okolony œcianami wirydarz owocowy. Wiosna go ju¿ dotknê³a.
Jak senna rozkosz ukaza³y siê przed oczyma pod przeciwleg³ym murem wysmuk³e rózgi brzoskwini, oblepione jasnoró¿owym kwieciem, które same liœcie wyprzedza. Sta³o pod s³oñcem.
Ksi¹¿ê zmru¿y³ oczy od przelatuj¹cego cia³o dreszczu. Marzy³. Zda³o mu siê wskutek osobliwego z³udzenia, ¿e widzi jasn¹, niewinn¹, zawstydzon¹ dziewczynkê lat piêtnastu. By³a¿by
to jego siostra, czy inna, obca? Widzia³ j¹ kiedy czy nie? Taka w³aœnie jak te ga³êzie: wszystka ró¿owa, skromna i siostrzanej duszy... Ma j¹ w oczach, a od tego widoku bezcennymi kroplami szczêœcie sp³ywa w zaskorupia³e rany serca.
- B¹dŸ pozdrowione, drzewko...
Ca³¹ przestrzeñ zwartym g¹szczem zaros³y roz³o¿yste pomarañcze i cytryny. Ka¿da ga³¹zka
by³a obarczona p³omiennymi kulami dojrzewaj¹cego owocu. Jasnosrebrzyste cytryny liczne
by³y jak liœcie. Ju¿ figa puœci³a ze swego szczytu nowotne, w¹t³e, prawie bia³e listowie,
a s³odki kasztan p¹ki, które ozdobi³y koñce jego nagich a powik³anych ga³êzi.
Weszli do parku. Stan¹³ przed nimi eukaliptus z pniem prostym i wynios³ym jak maszt, ukaza³
siê jego cielisty odziemek, który zrzuca korê na podobieñstwo cz³owieka pod zwrotnikiem,
zrzucaj¹cego ciep³¹ odzie¿. Siêgn¹³ od stóp do po³owy, zda siê, wysokoœci góry. Tam, w wy¿ynie rozpostar³ swe nieogarnione konary i ga³êzie, prêty i liœcie zwisaj¹ce jak u topoli, ciemne
i twarde niby pergamin. Wychyli³ siê z g¹szczów bukszpanu laur kamforowy z ma³ym i w¹t³ym
liœciem i magnolia, olbrzymia jak lipa wielowiekowa. Co krok zastêpowa³o drogê i zas³ania³o
pó³ nieba inne zjawisko. Wiêc w jednym miejscu chwia³ ciemnymi sukniami i ¿ó³tymi kwiaty,
liœæmi jakby wyciskanymi ze skóry - bukszpan, dziwny obraz œwierka i mirtu... W innym, miêdzy garbami góry, duma³y brazylijskie i afrykañskie palmy. Ich pnie chropawe i w³ochate, naje¿one tarczami i kleszczynami, ksi¹¿ê przywita³ westchnieniem. £uszczaste kad³uby wydŸwignê³y siê w przestwór i miota³y tam kity piór. Wœród ich ga³êzi le¿a³y ju¿ na z³otych prêtach ¿ó³te,
okr¹g³e, têgie gruz³y niedojrza³ych daktylów. Wkroczyli w g³êboki cieñ. Podniós³szy oczy ujrzeli niezmierne wid³y, odnogi i pêdy libañskiego cedru o korze brunatnej ze srebrzyst¹ tam
i sam poœwiat¹ mchu, ze z³otymi bulwami ¿ywicznego obaru. Obwieszony niezmiern¹ liczb¹
szyszek, obszar korony cedru tworzy³ sam z siebie puszczê. Stoj¹c na wynios³oœci tej góry patrza³ ju¿ mo¿e w liguryjskie wybrze¿a tysi¹c lat, a mo¿e dwa tysi¹ce, bo d³ugoœci jego wieku
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nikt nie wie i nie zbada... Mo¿e ga³¹zkê jego zasadzi³ tutaj pierwszy ¿eglarz fenicki, mo¿e rzuci³ ziarno id¹cy œwiatami ¯yd Wieczny Tu³acz...
Tu i owdzie otwiera³y siê miêdzy gajami rozleg³e, pochy³e trawniki, zamkniête ze wszech stron
³¹czki, usiane kwieciem tymianku i rozmarynu. Zza drzew dochodzi³ weso³y i niespokojny plusk
ma³ej fontanny i ciche szemranie wody, uchodz¹cej w g³¹b p³askiej cysterny z bia³ego marmuru. Któ¿ by siê zdziwi³, gdyby na jego spotkanie wyszed³ z wilgotnych, lœni¹cych zaroœli nagi
faun o ciele brunatnym i w³ochatym, gryz¹c z³ot¹ pomarañczê i œmiej¹c siê z ³otrowsk¹ rozpust¹? Któ¿ by siê zdziwi³ ujrzawszy na gzymsie marmurowym bia³e jak on cia³ko nimfy? Ucho
s³ucha³o, czy nie odezwie siê radosny g³os piszcza³ek i krzyk wiosennej radoœci...
Przeziera³y w istocie z g³êbin liœci bia³e ramiona. Ale by³a to podobizna cz³owieka wykuta
w marmurze. Kiedy zbli¿yli siê do tego wizerunku, ujrzeli, ¿e Ÿrenice jego i powieki by³y wy¿arte przez czas i deszcz. Patrza³y bezkszta³tnymi do³ami. Ust ju¿ nie by³o, a spiêcie togi na
obna¿onym ramieniu by³o tak samo poros³e mchem jak czo³o i brwi...
- Œpij w spokoju, potê¿ny patrycjuszu... - rzek³ Gintu³t odchodz¹c z tego miejsca.
Z zadumy i znu¿enia wyrwa³ ich szelest listków cienkich jak jedwab, w¹t³ych, g³adkich i subtelnie kreœlonych niby wodnymi znakami, a ruchliwych i czu³ych na ka¿de tchnienie bardziej
ni¿ puch. Szept koñczystych listków, gdy siê jedne do drugich z trwog¹ tuli³y ostrymi w brzegu powierzchniami modrawej barwy, wzbudza³ szczególn¹ litoœæ. Bia³e, równe, okr¹g³e pêdy,
poprzedzielane obr¹czkami kolan, ros³y tu w kêpach odosobnione od reszty roœlin, jak cudzoziemcy wyrzuceni na niegoœcinny l¹d. By³ to bia³y bambus. A dalej o kilka kroków czernia³y,
lœni¹c i œwiec¹c, dzwoni³y t¹ sam¹ zaiste mow¹ kêpy czarnego.
Wskutek ci¹g³ej wêdrówki pod górê podczas upa³u przybysze byli bardzo znu¿eni. Siedli na
kamiennej ³awce. Ksi¹¿ê Gintu³t wydoby³ teczkê i j¹³ przegl¹daæ listy polecaj¹ce i papiery,
które nale¿a³o wrêczyæ „bratu” Vicini, skoro go wed³ug znaków poznaj¹.
Wtem podniós³ oczy - i papiery upad³y mu z r¹k na kolana. Naprzeciwko ³awki, po drugiej
stronie placyku zasypanego szarym ¿wirem, sta³y cyprysy w grupie tworz¹cej jak gdyby
czarn¹ i ciemn¹ kaplicê. Szczyty ich strzeliste, zion¹ce w niebo ostrymi jêzyki, schodzi³y siê
w górze. W g³êbi, pomiêdzy ich pniami, w mrocznej nawie, sk¹d ranna rosa jeszcze nie odesz³a, sta³o roz³o¿yste drzewko rododendronu, na wysokoœæ nie przechodz¹ce wzrostu cz³owieka. Ca³a jego korona by³a w olbrzymich kwiatach, a w¹t³e listki ginê³y miêdzy nimi. Barwa kwiatów by³a karminowa, a w g³êbi kielichów ciemniej¹ca a¿ do najtê¿szego karmazynu.
Wytryska³a z cyprysowej ciemnicy jak gdyby krzyk symboliczny, znak-zwiastun prawdy,
pierwszy raz spadaj¹cej miêdzy rzesze ludzkie. Ten krzak ognisty, zion¹cy najpotê¿niejszym
ogniem przyrody, sta³ w swym ciemnym odosobnieniu jakoby arcykap³an, wznosz¹c ku niebu tajemniczy, najwznioœlejszy g³os ¿ycia.
Obaj podró¿ni wstawszy zbli¿yli siê ku niemu. Z rozkosz¹ i czci¹ patrzali na jego kwiaty olbrzymie, których g³¹b purpurow¹ nak³uwaj¹ czarne znaki, jakoby uk¹szenia ciemnoœci. Ksi¹¿ê Gintu³t podniós³ rêkê i u³ama³ jedn¹ ga³¹zkê otoczon¹ kwiatami. Poda³ j¹ Mistrzowi. Ten
wzi¹³ j¹ i przez chwilê trzyma³ w rêku œciœniêtych. Oczy mia³ spuszczone na kwiaty.
Z nag³a ciê¿kie dr¿enie przebieg³o ca³e jego wielkie cia³o od stóp do g³owy. Upuœci³ ga³¹Ÿ
na ziemiê i sta³ nad ni¹ ze zwieszan¹ g³ow¹ jak nad otwartym grobem. Ksi¹¿ê pozna³ jego
cierpienie.
- Nie ma ju¿, bracie, tej - rzek³ de With - która by³a godn¹ tych kwiatów. Dla niej tu ros³y. J¹
wys³awiaj¹. Duch mój pozna³...
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Schyli³ siê jeszcze bardziej, zgarbi³. Splecione kurczowo rêce przycisn¹³ do piersi. Z niewidocznych oczu jego pad³o na kwiaty kilka samotnych ³ez, a z ust te s³owa ciche:
- Któraœ wzgardzi³a mn¹ i odesz³a, któraœ zdepta³a g³owê moj¹ i serce, i duszê moj¹... Odpuszcza ci siê twa wina... Tak ¿ywej jako i umar³ej. Niech bêdzie b³ogos³awione szczêœcie
twoje... We wszystkim, coœ uczyni³a dobrego i z³ego... A jeœli ju¿ odesz³aœ z ziemi, b¹dŸ b³ogos³awiona... na wieki... Na wieki...
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Niziny
Jednego z pierwszych dni wrzeœnia 1804 roku Rafa³ Olbromski wyszed³ z dolin i lasów
i zmierza³ ku nizinom. Rok z gór¹ przesiedzia³ w wiêzieniu na zamku orawskim jak pospolity zbrodniarz, aczkolwiek nie pope³ni³ czynów, o które go pos¹dzano. W ci¹gu kilku pierwszych miesiêcy milcza³ wzgardliwie i nie chcia³ wymieniæ nawet swego nazwiska. Jako odmawiaj¹cego wszelkich zeznañ, wed³ug nowej procedury austriackiej z roku 1803, karano go
ciê¿kim wiêzieniem za samo milczenie. Nie móg³ przecie¿ inaczej. Musia³by by³ ods³oniæ
ca³¹ nagoœæ swego nieszczêœcia, wykryæ tajemnicê œmierci Heleny de With, opowiedzieæ dzieje mi³oœci i œmierci. Musia³by by³ wydobyæ z lochów wspomnienia ca³y sekret, znies³awiæ po
œmierci tê, która z jego winy zginê³a, dla uratowania swego ¿ycia, ¿ycia, co obmierz³o... Powiedzia³ sobie, ¿e lepiej tak, jak jest. Le¿eæ w bar³ogu wiêzienia, a¿ koniec jakiœ bêdzie!
I wzgardziwszy sam¹ œmierci¹ czeka³ na ni¹ obojêtnie. Œmieræ nie przysz³a. Wys³a³a naprzód
s³u¿ebnicê swoj¹, chorobê. Tyfus wiêzienny porwa³ go w szpony i trzyma³ tak d³ugo, jak
chcia³. W trakcie tej choroby sprawa wykry³a siê nagle i prosto. Oddzia³ piechoty drugi regiment pandurów, Panalisten Croaten grafa von Nadasti, w kierpcach, czerwonych majtkach
i baranich czapach, „œlakuj¹cy” zbójników nowotarskich - wykry³ podczas rewizji w chacie
gazdy, u którego Rafa³ czasu szczêœcia przemieszkiwa³, jego paszport i niektóre rzeczy. Zabiegliwy gazda pieni¹dze na wszelki wypadek dobrze ukry³, a o papiery dba³ niewiele. Sêdzia obieralny, prowadz¹cy na Wêgrzech w komitacie najbli¿szym sprawy zbójeckie, otrzyma³ te dokumenty po up³ywie znacznego przeci¹gu czasu, domyœli³ siê jednak od razu, ¿e
nale¿¹ do tajemniczego wiêŸnia. Stwierdzenie to¿samoœci osoby by³o ju¿ tylko kwesti¹ czasu. Kiedy w chwili badania sêdzia wymieni³ jego nazwisko, ten zadr¿a³ i wlepi³ weñ oczy
œlepe z boleœci. Ale za chwilê, gdy go pytano, gdzie jest kobieta, z któr¹, wed³ug œwiadectwa
gazdy, mieszka³ na Podhalu, sk³ama³ z prostot¹, szczeroœci¹ dziecka i nadzwyczajnie bezczelnym sprytem, jakoby to by³o dziewczê lekkich obyczajów, spotkane przezeñ na ulicach Krakowa. Sprzykrzywszy j¹ sobie, wygna³. Oto wszystko. Posz³a do miasta z p³aczem. Gdzie jest
obecnie, tego nie wie. Zapewne w spelunkach miejskich prowadzi swe rzemios³o. Przebranie
swoje za zbójnika wyt³umaczy³ ³atwo i jasno, umiejêtnie przeinaczaj¹c szczegó³y rzeczywistego wypadku. We wrzeœniu puszczony zosta³ na wolnoœæ. Jako szlachcic nie otrzyma³ nawet zwyk³ej porcji kijów, któr¹ prawo austriackie ¿egna³o swoich pupilów wiêziennych. Z ca³ego dostatku otrzyma³ paszport swój pruski i kilka strzêpów zbójeckiego ubrania, w które
nie sposób by³o siê odziaæ. Dozorca wiêzienia z litoœci darowa³ mu, co móg³ zbyæ bez ¿alu:
zdarte zawadiackie buty wêgierskie z cholewami, kaszkiet urzêdowy pozbawiony oznak,
wreszcie krótki i wyszarzany spencerek furmañski. Tak odziany, Rafa³ wzi¹³ kij w rêkê i ruszy³ z tego miejsca. Kiedy min¹³ ¿elazne drzwi zamczyska, nie obejrza³ siê poza siebie.
Czmycha³ jak lis, którego rana siê podgoi³a. Co pary w piersiach, dolinami Wagu... przed sie231

bie! By³ zniszczony do ostatniej koœci, zniweczony do ostatniej ¿y³y. Twarz mia³ ¿ó³t¹ z sinymi plamami, nalan¹, opuch³¹, w³osy przerzedzone, brodê zaros³¹. By³ tak s³aby, ¿e nogi w goleniach wygina³y siê pod nim, kolana same raz w raz lecia³y ku ziemi, a w d³oniach czu³
wci¹¿ ogieñ, jakby w nich œciska³ dwa p³omienie ¿ywe. Jedna w nim tylko by³a chêæ mocna
i niewzruszenie twarda: Uciekaæ! Rwa³ te¿ bez wytchnienia. Czasem na wozie S³owaka, wspinaj¹cego siê w górê po drzewo, odpocz¹³ i skróci³ sobie drogê o zuchelek. Czasem przysiad³
na rozworze bryki ¿ydowskiej i nie postrze¿ony przemkn¹³ kilkaset kroków. Wœród nieopisanego mozo³u przedosta³ siê dolinami ku Czacy. Mia³ w tym miejscu odpocz¹æ, ale ujrza³ przy
drodze kamienny s³up z obro¿ami na ³añcuchach do zamykania szyi a r¹k skazanego na prêgierz, wiêc w nocy kopn¹³ siê dalej. Na prze³aj, rzadko kiedy dopytuj¹c siê o drogê, ci¹gn¹³
ku Krakowu. Omija³ trakty, szersze drogi, ludne wsie, aby go zaœ kto nie pozna³ i nie zaczepi³. Jeœli noc by³a ciep³a, nie d¿d¿ysta, sypia³ w stogach siana, w kopach potrawu, pod stertami zbo¿a. Po¿ywia³ siê, jak móg³. Zachodzi³ na odludne plebanie koœcielne i udaj¹c wêdrownego S³owaka, który w „Polskom” idzie za zarobkiem, zdobywa³ miskê warzy albo kromkê
chleba. Lepiej nieco podjad³ sobie u braciszków w pewnym klasztorze, gdzie mu dano nocleg pod dachem; póŸniej tylko w ostatniej potrzebie zbli¿a³ siê do ludzi. Kilkakroæ uda³o mu
siê nakopaæ rzepy albo kartofli w odleg³ym stajanku i upiec je na zaraniu w ja³owcowych
g¹szczach. Do ch³opskich mieszkañ wstêpowa³ kilkakrotnie w ostatnim g³odzie. S³owo proœby, zwrócone do pañszczyŸnianego cha³upnika, nie mog³o mu przeleŸæ przez gard³o. A jednak musia³ ¿ebraæ i jad³ ch³opskie kluski z mlekiem, zapraszany ¿yczliwie do misy. Rozpowiada³ kmetonom ¿a³osne, a z przedziwnym artyzmem ze³gane historie i bawi³ siê ¿ywo rozdziawionymi gêbami s³uchaczów.
Nareszcie wzgórza poczê³y siê zni¿aæ, doliny rozci¹gaæ szeroko. We mg³ach stanê³y przed
okiem równie omglone...
Rafa³ powita³ je z niewys³owion¹ radoœci¹. Jego nienawiœæ do gór równa³a siê teraz ich wysokoœci. Niziny zapowiada³y coœ lepszego, odmianê, nadziejê...
By³ pochmurny dzieñ. Ob³oki o kszta³tach ledwie dostrzegalnych grub¹ nawa³¹ zaœcie³a³y niebo. Posêpna ich barwa œciga³a i têpi³a wypieki schorza³ego œwiat³a, co siê gdzieniegdzie chy³kiem przekrada³o w przestrzeni. Pó³nocno-zachodni wiatr nadlatywa³ i zacicha³ miec¹c po
polach przewiêd³e i zesch³e ŸdŸb³a. Naokó³ sta³y œcierniska opustosza³e, czerniej¹ce, brunatne od krwawnika. Tylko zaroœla wysokich ostów zosta³y na miedzach po to, ¿eby wiatr móg³
obdzieraæ ich posiwia³e kud³y i roznosiæ po œwiecie. Tam i sam stoj¹ce wysmuk³e brzozy nie
straci³y jeszcze letnich liœci, ale kuli³y siê ju¿ i giê³y bez dziewiczego wdziêku, gdy wicher
podwiewa³ ich nadobne, strzêpiaste suknie. Rzadko gdzie le¿a³y jeszcze na zagonach krwawe garœcie tatarki i gêsto czernia³y badyle ziemniaczanej naci.
Szed³ przez bezp³odn¹ piaszczyst¹ okolicê. Wlók³ siê suchymi lasami po niezmierzonych
wrzosowiskach, które, jak oko siêg³o, okry³ przeœliczny kwiat liliowy, po zesch³ych mchach
trzeszcz¹cych pod nog¹. Czasami las siê otworzy³ i okazywa³ rud¹ przestrzeñ piachów, poros³¹ ciemnymi kêpami ja³owca.
W¹ski szlak przemyka³ siê krêto miêdzy krzakami, a na nim dwie zastyg³e koleiny, wyorane
w piasku i dawno przybite od deszczu, prowadzi³y do wsi dalekiej, z chatami krytymi s³om¹,
szarymi, jak szarym jest piach i mech. Niekiedy wœród tej przestrzeni, tak pustej, jakby po to
tylko istnia³a, ¿eby deszcz przelatuj¹cy tymi stronami mia³ na co padaæ, ukazywa³o siê stoj¹ce
miêdzy wydmami miasteczko, to znaczy - koœció³ wynios³y, a doko³a niego komunikiem zwar232

tym ¿ó³tawe ty³y stodó³. Nad dachami kilka wielkich drzew ob³amanych u do³u. A dalej znowu
przymglony widnokr¹g. Z niego przywyk³e oko wydzieli mgliste smugi lasów, bli¿ej niebieskie
ich pasma, i szare, suche szkielety topoli a wi¹zów, stercz¹ce na stra¿y jakiegoœ folwarku.
G³uch¹ ciszê przerwie tylko z dala niesione naszczekiwanie psiny, która kwaœnym, ochryp³ym
dyszkantem z³oœci siê na swoj¹ dolê. Czasem wrona przelatuj¹ca wystraszy siê œmiertelnie, ujrzawszy niezwyk³¹ posturê wêdrowca, i z wrzaskiem poszybuje do najbli¿szej kniei.
Ta chmurna, sp³owia³a strona o barwie ob³oku, nie zawieraj¹ca w sobie nic zgo³a, przygarnê³a wêdrownika jak ¿ywio³ rodzimy. Wci¹ga³ p³ucami jej powietrze i nie móg³ siê nasyciæ widokiem. Po stokroæ przystawa³; nakry³, bywa³o, rêk¹ oczy od œwiat³a i patrza³. Czu³ pieszczotê tego widoku prawie fizyczn¹. By³o mu cieplej. Odczynia³o siê samo przekleñstwo uroku. ¯eby tak jeszcze pos³yszeæ swoj¹ w³asn¹, sandomiersk¹ gwarê, swój domowy akcent,
¿eby tak dobrn¹æ do swego dnia i swojej nocy!
W pewnym miejscu dro¿yny uboczne wywiod³y go na ludny goœciniec, na bit¹, szerok¹ drogê. Boczn¹ œcie¿ynk¹, twardym szlaczkiem ludzi ubogich, szed³ szparko, nóg nie ¿a³uj¹c. By³
do kolan zb³ocony, schlastany przez wiatr, przeziêb³y do szpiku koœci, a g³odny jak pies bezpañski. Raz w raz wali³a tym goœciñcem to kareta czterokonna, to bryka krakowska, to lekka
wolantka. Sz³y fury frachtowe, wlekli siê najêtymi szkapami pejsaci ¯ydzi. Pod wieczór ukaza³a siê przy tej drodze w szczerym polu murowana ober¿a, przed któr¹ niemal wszyscy podró¿ni zatrzymywali siê na d³u¿ej. Rafa³ niewiele myœl¹c, aczkolwiek z³amanego cwancygiera
nie mia³ przy duszy, przesadzi³ rozciapane bajora wejœciowe i wkroczy³ do g³ównej stancji.
By³a to izba ogromna, wilgotna, zimna i pusta. Pod œcianami sta³y szerokie ³awy i ciê¿kie sto³y na skrzy¿owanych nogach. W jednym rogu mieœci³ siê szynkwas z wódk¹, piwem i pewn¹
kolekcj¹ zardzewia³ych kie³bas. W subtelnych pó³cieniach anta³ków uwija³ siê chudy cz³eczyna z oczyma krzywoprzysiêzcy, biegaj¹cymi na wszystkie strony. Indywiduum to milcza³o
zawziêcie i by³o z³e, jakby jego goœcie byli cz³onkami band karpackich.
Rafa³ kiwn¹³ karczmarzowi niedbale g³ow¹ i usiad³ sobie wygodnie w ciemnym k¹ciku. Zapach
kie³bas przewraca³ mu kiszki i doprowadza³ do g³odowych md³oœci, a odor wódki sprawia³ szum
i zamêt w g³owie. W karczmie siedzia³o kilkoro prostactwa. Jakiœ furman gra³ w zat³uszczone
karty ze s³ugusem w liberii, dr¹c siê i swarz¹c. Le¿a³y przed nimi pieni¹dze. Obok sta³y pó³kwarcia z piwem. Kurzy³ siê na misce t³usty schab i wódka szkli³a w zielonej flaszy.
Olbromski podlega³ napadom potyfusowegó g³odu. Domyœla³ siê, ¿e za chwilê coœ przedsiêweŸmie: wydrze miêso foszmanom albo zerwie kie³basy wisz¹ce w pó³mrokach szynkwasu
i po³knie je w mgnieniu oka... Siedzia³ przecie jeszcze znieruchomia³y jak jastrz¹b na ¿erdzi
i przewraca³ oczyma szukaj¹c, co by rozszarpaæ. W pewnej chwili, daleki od samowiedzy, co
siê z nim dzieje, wsta³ oci¹gaj¹c siê, poziewaj¹c nieszczerze, i z odleg³oœci a hardo spyta³
ober¿ystê:
- S³uchaj no... te... jegomoœæ, masz tam co do jedzenia?
Szynkarz zatrzyma³ siê w swych kieliszkowych czynnoœciach i, wyk³uwaj¹c zêby z karygodn¹
niedba³oœci¹, odpar³ zapytanie zapytaniem:
- A có¿ byœ tak... te... jegomoœæ... kaza³?
- No, coœ z miêsiwa. Z miêsiwa! Z gotowanego, sma¿onego...
Karczmarz pomilcza³ chwilê, jakby wylicza³ sobie w g³owie szeregi potraw, nastêpnie zmierzy³ drapichrusta wzrokiem nikiej ³okciem i odrzek³:
- Nie. Nie mam miêsa ani gotowanego, ani pieczonego.
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- A to, co zajadaj¹ tamci? To sk¹d?
- Co jedz¹ tamci? Tamci jedz¹ gotowane.
- No, to i mnie podasz zaraz, co tam masz upitraszonego, i kwita! - wrzasn¹³ rozkazuj¹cym
tonem. - S³ysza³eœ, wasan?
- S³yszeæ, s³ysza³em...
- No, to ¿ywo! Bo czasu nie mam.
Karczmarz wyciera³ pracowicie jak¹œ szklankê.
- Myœlisz mo¿e, ¿e nie mam czym zap³aciæ za twoj¹ chabaninê? - doda³ Rafa³ z pogard¹ tak
szczer¹, jakby mia³ kieszenie pe³ne dukatów, zgo³a nie wiedz¹c o tym, ¿e nie ma przy duszy
jednego grosza.
- Ja nic nie myœlê -mrukn¹³ ober¿ysta. -P³aciæ to p³aciæ. Co mam dawaæ?
- Dawaj, co masz, tylko ¿ywo!
Mówi³ to z najzupe³niejszym spokojem, ani myœl¹c, co bêdzie dalej. Byleby tylko jeœæ! Jeœæ
kupê miêsa, które siê dymi, chleba, co trzeszczy w zêbach...
Graj¹cy w, karty nie przerywaj¹c swej zabawy zwracali spojrzenia w stronê sierdzistego oberwañca. Z uœmiechami pob³a¿ania i mru¿eniem ironicznym powiek zwierzali sobie nawzajem
jakieœ o nim ciche pó³s³ówka.
Karczmarz wyszed³ ma³ymi drzwiami do tajemniczych ostêpów swoich, a jego miejsce zajê³a blada dziewczynina w brudnym fartuszku i zdartych trepciach. Rafa³ szybkim ruchem zbli¿y³ siê do graczów i kiwn¹³ g³ow¹ na przywitanie, jak to szlachcic, posiadacz ziemski, kiwnie czasami z ³aski a dobrej woli g³ow¹, odpowiadaj¹c na uk³on pracowitego wieœniaka. Tamci odpowiedzieli na ten niby uk³on w sposób niezdecydowany, ni tak, ni owak, i graj¹c wci¹¿,
pochrz¹kiwali i pokaszliwali, nie wiedz¹c, jak sobie pocz¹æ. Rafa³ zajrza³ w karty z wynios³oœci¹, której mimo usi³owañ nie móg³ w sobie przyt³umiæ.
- Nêdzna jakaœ dziura to karczmisko.
- A bo i pewnie... - odrzek³ furman.
- Wasan tutejszy jesteœ? co?
- Nie, ja nietutejszy.
- A z daleka?
- Z daleka.
- To jest sk¹d
- No, a wasaneœ sk¹d?
- Ja idê od wêgierskiej strony wprost na Kraków.
- Od wêgierskiej strony? - z niejakim szacunkiem zapytali gracze.
- Ba, ba! Od Pesztu... Od... Czacy - doda³ ciszej.
- Sztuk drogi! Nawet nie umiem wyrozumieæ, gdzie to byæ mo¿e.
- ¯ebyœ wiedzia³! Cz³owiek siê setnie zmitrê¿y³, a tu jeszcze ten ³ajdak jad³a nie daje
- No, on tu pewnikiem w te pêdy wyniesie..
- Jak te¿ to on przyrz¹dza? - zada³ sobie pytanie, spogl¹daj¹c z ukosa na „boczek” wieprzowiny le¿¹cy na misce.
Nie pytaj¹c siê o pozwolenie, od³ama³ partykê chleba, ukraja³ porz¹dny gnat miêsa i zacz¹³
prêdko i kategorycznie próbowaæ, jak te¿ smakuje. Okaza³o siê, ¿e owszem, jako tako. Wobec tego nala³ sobie kieliszek wódki i wychyli³ go, niedbale przepijaj¹c do oszo³omionych
dworaków.
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- Jeœæ mi siê chce diablo, a tu jeszcze ta pokraka marudzi... - mrucza³ zabieraj¹c siê do lepszej, t³uœciejszej czêœci boczku.
Chleb znika³ w jego ustach ogromnymi skibami
- Wasan u kogo s³u¿ysz? -zapyta³ furmana nalewaj¹c sobie drugi kieliszek z jego butelki.
- A ja tu czekam na pana.
- Co za pana?
- A czekam z rozstawnymi koñmi... - odrzek³ woŸnica, w g³upkowatym os³upieniu patrz¹c na
praktyki Rafa³owe.
- Pan wasanów sk¹d jedzie?
- Z Wiednia.
- Jak¿e siê, u kaduka, ten pan nazywa?
Furman zawaha³ siê przez chwilê, a póŸniej udaj¹c, ¿e nie dos³ysza³ pytania, zwróci³ siê do
towarzysza:
- No, tera ty dajesz...
Olbromski nie nastawa³.
Karczmarz wyniós³ wreszcie ze swego Laboratorium ¿elazn¹ rynkê na trzech nogach i poda³
goœciowi skwarz¹cy siê w czarnym t³uszczu kawa³ diabelskiej kie³basy oraz partykê razowego chleba. Przedziwny by³ smak i uroczy zapach tej potrawy! Rafa³ zmiót³ j¹ do ostatniej kruszyny, a t³uszcz do kropli wytar³ chlebem, g³odu jednak nie uspokoi³. By³ o tyle pewniejszy
siebie, ¿e móg³ pomyœleæ, co przedsiêbraæ dalej. Zacz¹³ od oglêdzin karczmarza i wymiaru
jego si³ na wypadek walki, gdyby przysz³o bez po¿egnania z karczmy czmychaæ. Mia³ zamiar
znowu siê zbli¿yæ do stangretów i skorzystaæ z nich w jakiœ sposób. W tym celu przysuwa³
siê do nich, gdy przed gospod¹ rozleg³ siê ³oskot i têtent zaje¿d¿aj¹cego powozu. Furman i jego towarzysz wyjrzeli przez okno i na ³eb na szyjê rzucili siê do drzwi.
Wêdrowiec ¿ywi³ marzenie, ¿e uda mu siê skorzystaæ z rwetesu i wypaœæ za drzwi, ale przezorny w³aœciciel kie³bas sta³ sobie pobo¿nie u wejœcia i sk³ania³ ju¿ grzbiet przed niewidzialnymi jeszcze przybyszami. Nie pozosta³o nic innego do zrobienia, tylko zaszyæ siê w ciemny
k¹t i czekaæ na uœmiech fortuny. Drzwi otworzono szeroko i z wolna wszed³ do stancji wysmuk³y pan, modnie i piêknie ubrany. Jego kapelusz, p³aszcz, wysokie buty z cholewami,
aczkolwiek zab³ocone i pomiête w drodze, czyni³y w tej karczmie wra¿enie przepychu. M³odzieniec rozejrza³ siê po izbie przymru¿onymi oczyma i zacz¹³ jednego ze s³u¿¹cych rozpytywaæ siê o zdrowie swej rodziny, o dom i tysi¹ce drobiazgów. Znaæ by³o, ¿e wraca z dalekiej
podró¿y i po d³ugiej nieobecnoœci.
Olbromski przypatrywa³ mu siê z bolesnym strachem. Od pierwszego rzutu oka pozna³ tego
cz³owieka, ale jeszcze pociesza³ siê, ile móg³, ¿e go oczy myl¹. By³ to Krzysztof Cedro, towarzysz ze szko³y sandomierskiej, powiernik i przyjaciel... G³uchy wstyd, ruszt rozpalony,
wsun¹³ siê pod cia³o by³ego wiêŸnia. Ogarnê³a go jakoby matnia wielkiego w³oku niedoli.
Oto najgorsze, co móg³ jeszcze prze¿yæ: zetkn¹æ siê z dawnym koleg¹ w takiej odzie¿y, w takim po³o¿eniu i w takiej chwili! Nie móg³ ju¿ nawet uciekaæ, gdy¿ hañba jego sta³aby siê
jeszcze bardziej g³oœn¹ i jawn¹. Zakry³ twarz d³oñmi.
Tymczasem Krzysztof Cedro zrzuci³ p³aszcz i chodzi³ po izbie, zadaj¹c s³u¿¹cym pytania.
Gdy tak z k¹ta w k¹t defilowa³, spostrzeg³ Rafa³a. Zwróci³ siê zaraz do ober¿ysty i zapyta³,
czy na czas swego pobytu w zajeŸdzie mo¿e byæ sam. Zap³aci za to, ale chce zjeœæ posi³ek
bez œwiadków. Karczmarz w podskokach przybieg³ do Rafa³a i wiêcej ni¿ dobitnie ¿¹da³
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zap³aty tudzie¿ wyniesienia siê za drzwi. Wêdrowiec wolno dŸwign¹³ g³owê i rzek³ mu przez
zêby, ¿e nie myœli wychodziæ.
- Zap³acê ci, kiedy zechcê, i wyjdê, kiedy zechcê, a teraz b¹dŸ ³askaw odejœæ ode mnie, jeœli
chcesz nadal mieæ ca³e oko i wszystkie zêby.
Ober¿ysta skrzywi³ siê, a jego szczêki zadr¿a³y jak u psa.
- S³uchaj no, cz³eku - rzek³ szeptem, dobrotliwie - idŸ zgod¹. Zawo³am parobków i na przyk³adek ka¿ê ci gnaty po³amaæ. Co ci to po tym?
Odraza do tej nêdzy zbudzi³a w piersi Rafa³a wybuch postanowienia. Pojedynczym ciosem
z do³u hukn¹³ karczmarza w brodê z tak¹ si³¹, ¿e ten odlecia³ a¿ pod szynkwas. Potem wsta³
i zbli¿y³ siê do Cedry. Stan¹³ w œwietle okna i rzek³:
- Czy te¿ miê poznasz, kole¿ko Krzysiu?
Cedro z okrzykiem ¿achn¹³ siê w ty³ i, wydobywszy szkie³ko w rogowej oprawie, zacz¹³ mu
siê przypatrywaæ, z lekka otwieraj¹c usta.
- Krzyœ!... Sandomierz, Wis³a, nocna wycieczka pod Zawichost...
- Rafa³... - rzek³ tamten z cicha, zbli¿aj¹c siê ku niemu i wytrzeszczaj¹c swe krótkowzroczne
oczy.
- Ten sam, bracie...
- Có¿ ty tu robisz? - mamrota³ z przera¿eniem, ogl¹daj¹c jego kostium z góry na dó³, z do³u
do góry, unikaj¹c widoku twarzy.
- Historia d³uga, a œwiadków zbyt wielu. Czy chcesz mi dopomóc w nieszczêœciu?
- Ale¿!... Na mi³y Bóg... Rafuœ... Olbromski... To on!
- Wszystko ci powiem z czasem, tylko miê o nic nie pytaj.
- Jedno mi powiedz, na Boga! Sk¹d siê tu wzi¹³eœ?
- Idê w stronê Krakowa.
- Idziesz?
- Tak.
- Czemu¿, na Boga! idziesz piechot¹?
- Bo jestem w ostatniej nêdzy.
- Rafa³!
- Umieram z g³odu.
- Mi³osierny Bo¿e! Jacek, puzderko! Waluœ...-wo³a³ Cedro nachylaj¹c przed Rafa³em sw¹
piêkn¹ twarz, jakby z zamiarem oddania mu poca³unku.
Wnet jednak cofn¹³ siê gwa³townie i z odraz¹, uczuwszy fetor bielizny zgni³ej na ciele
i okropnego potu wiêŸnia.
S³u¿ba wnios³a puzdro z zapasami podró¿nymi, roz³o¿y³a obrus, .i za chwilê Rafa³ wobec
zdumionych œwiadków jego nêdzy pi³ chciwie burgunda, po¿era³ kurczêta, pieczyste i przysmaki. Cedro sam us³ugiwa³ mu z nerwowym poœpiechem. W pewnej chwili odwróci³ siê do
s³u¿¹cych i namyœla³... Rzek³ do karczmarza:
- Nie macie tutaj osobnej stancyjki?
- Nie, jaœnie panie, osobnej nie ma.
- W takim razie...
Podniesionym g³osem zakrzykn¹³:
- Prosi³em, do pioruna! ¿eby st¹d wszyscy wyszli. Chcê zostaæ sam na sam z przyjacielem.
Przynieœæ mi tu walizê, i wszyscy precz!
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Wkrótce Rafa³ ujrza³ bieliznê kolegi roz³o¿on¹ na stole.
Cedro rzek³:
- Sam nie wiem, co robiæ... Niepodobna, ¿eby mój cz³owiek i furman widzieli, ¿e przebierasz
siê w moje suknie. Chyba zostañ w tym, co masz na sobie. Tylko co tchu zmieniaj bieliznê!
Odwróci³ siê i zacz¹³ pilnowaæ drzwi, a Rafa³ przebiera³ siê tymczasem. Ohydne, zgni³e ga³gany, które mia³ na sobie, zwin¹³ w k³¹b i zatrzyma³ pod po³¹ kubraka.
- Dawaj tamto! - sykn¹³ Cedro. - S³uga wyrzuci...
- Nie!
- Dawaj, to ja sam...
- Nie, to tylko ja sam mogê wyrzuciæ... - wyszepta³ Rafa³ z uœmiechem krwawego szyderstwa. - To jest moje dotychczasowe ¿ycie. Tylko ja sam mogê je odtr¹ciæ...
Wsta³ od sto³u i wyszed³ na dwór. Obszed³szy karczmisko dooko³a, znalaz³ gnojówkê i rzuci³
tam swoje wstrêtne zawini¹tko. Uczyniwszy to opar³ siê o mur i w ci¹gu krótkiego momentu
przemyœla³ bardzo wiele. Czu³ wci¹¿ na piersiach swych le¿¹c¹ zdradê, jak p³ytê z granitu.
Chcia³ siê otrz¹sn¹æ i w nadchodz¹cy spokój uwierzyæ, ale móg³ to czyniæ o tyle, o ile chore
ramiê mo¿e dŸwign¹æ bry³ê granitu. Ciê¿ko westchn¹³ i wróci³ do towarzysza. Ten ju¿ zabiera³ siê do dalszej drogi.
- Mówi³eœ mi - rzek³ - ¿e d¹¿ysz w stronê Krakowa. Ja pêdzê wprost na Tarnów, do siebie.
Kraków omijam. Ale jeœli ci na tym zale¿y, walmy na Kraków.
- Broñ Bo¿e! - zawo³a³ Olbromski. - Nie pragnê bynajmniej widoku Krakowa.
- Powiedz mi.., Czy póŸniej... to jest... czy mia³eœ zamiar wracaæ do domu, do Tarnin?
Rafa³ namyœla³ siê g³êboko. Rzek³ z wolna:
- Prawdê mówi¹c, to ¿adnego nie mia³em zamiaru dziœ, wczoraj, onegdaj... Myœla³em o tym,
¿eby z g³odu pod p³otem nie zamrzeæ...
- Zlituj siê!
- Juœciæ pewnie, ¿e trzeba bêdzie do domu.
- S³uchaj!...
- Choæ w tym nadzwyczajnym kostiumie wracaæ w progi rodzinne... Brr!
- Otó¿ to w³aœnie, otó¿ w³aœnie! - wo³a³ z poœpiechem Krzysztof.
- Ale có¿ mam czyniæ? Jestem jak trup. Przeby³em bardzo ciê¿k¹ chorobê...
- To samo w³aœnie mia³em na myœli. S³uchaj - jedŸ do mnie!...
- Jak to? do Olszyny?
- Do Olszyny nie do Olszyny, ale wprost do mnie. Mam w³asny folwarczek.
- Masz w³asny?
- Jak¿e? Stok³osy!
- Bój siê Pana Boga... Wstyd miê wracaæ do rodzinnego domu, a jak¿e ja pojadê do ciebie?
Co na mój widok powie twój ojciec?
- Przede wszystkim pojedziemy do Tarnowa. Tam siê przedzierzgniesz w eleganta pierwszej wody.
Chodzi tylko o to, ¿eby s³u¿ba nic nie wiedzia³a. Co zaœ do ojca, to wierz mi, ¿e przyjmie ciê jak
rodzonego syna. Wszak¿e jesteœmy w kuzynostwie. A zreszt¹... Rafa³ku, b³agam ciê...
Powiedzia³ to g³osem dawnym, dzieciêcym, sandomierskim.
- Rad bym z duszy-serca, ale zwa¿ tylko...
- Wszystko rozwa¿am. Przecie¿ mówiê ci, ¿e mam swój w³asny folwark. Tam mieszkam i robiê, co mi siê ¿ywnie podoba, wróciwszy z Wiednia.
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- Wróciwszy z Wiednia... Czy ty stale w Wiedniu mieszkasz?
- Czy stale? Prawie...
- Co tam robisz?
- Co robiê?
Przeci¹gn¹³ siê i uœmiechn¹³ z gorycz¹.
- Robiæ nic nie robiê, ale... staram siê...
- O pannê?
- Na szczêœcie, jeszcze nie o pannê, Choæ i to wkrótce spadnie na moje barki.
- Jak¿e to?
- Na teraz, uwa¿asz... staram siê o szambelaniê...
- Bagatela!
- Ale à propos... Dochodzi³y nas wieœci, ¿e bawisz w Warszawie, ¿e siê ocierasz o najlepsze
towarzystwo. Ktoœ nawet wspomina³, ¿e nale¿ysz do kompanii spod Blachy.
- Tak, tak... by³em w Warszawie... Ale to ju¿ dawne rzeczy.
- A masz zamiar wracaæ tam kiedy?
- Do Warszawy? Przenigdy! - zawo³a³ z ponurym na czole marsem na wspomnienie ksiêcia
Gintu³ta, masonów i ich przewodnicz¹cego.
Teraz dopiero pomyœla³, ¿e powrót do Warszawy i w ogóle w granice Prus Po³udniowych grozi³by mu krymina³em, a co najmniej œledztwem z powodu zaginiêcia pani de With. A na samo
wspomnienie wiêzienia krew œcina³a siê w jego ¿y³ach. O tak! Znikn¹æ w odleg³ym folwarku
przyjaciela, zaszyæ siê w g³uszy, przypaœæ w kotlinie miêdzy zagonami jako zaszczuty szarak. Nie wiedzieæ o niczym, o niczym... Podniós³ na Krzysztofa oczy i rzek³:
- Je¿eli ci to bêdzie na rêkê, to z rozkosz¹, z prawdziw¹ rozkosz¹ pojecha³bym do ciebie.
- Voilà. To lubiê. Jacek, zak³adaæ!
Wkrótce wygodna wolantka, ci¹gniona przez kasztany w lejc zaprzê¿one, unosi³a ich tym
samym goœciñcem w dal zasnut¹ sinymi lasami. Olbromski mia³ teraz to, czego tak pragn¹³:
nie wiedzia³ o niczym. Okryty by³ burk¹ przyjaciela i ta go chroni³a od deszczu, który tego
dnia by³ mu wrogiem osobistym. Nie czu³ g³odu ani pragnienia. Znu¿enie wyci¹ga³ ze strudzonych koœci miarowy, rozkoszny ruch.
Zanosi³o siê na deszcz i lekkie krople niekiedy muska³y po twarzy. Wiatr rzeŸwy i coraz surowszy powiewa³. Wskutek odrêbnych dziejów uczucia Rafa³ teraz dopiero zacz¹³ pojmowaæ
swoj¹ niedolê. Patrza³ na œcie¿kê biegn¹c¹ brzegiem b³otnistego goœciñca i widzia³ tam siebie. Czu³ swe schorza³e nogi w ³achmanach u¿ebranych w wiêzieniu, jak id¹ po twardym
gruncie. Spogl¹da³ na gliniane przykopy i widzia³ w nich miejsca swego spoczynku. Spogl¹da³ w odleg³e strony i dostrzega³ jeszcze swe pod³e, nêdzne, plugawe uczucia, ³achmany gnojowe. Wzbiera³ w nim bezprzyk³adny gniew i bunt. Z ca³ej duszy i ze wszystkich si³ szuka³
winowajcy, ofiary...
Dzielne konie parska³y, ¿wawo i ostro sadz¹c goœciñcem. Kad³uby furmana i lokaja miarowo, sennym ruchem ko³ysa³y siê w prawo i w lewo, do taktu z wahaniami pojazdu. W miarê
tych ruchów w duszy Rafa³a tworzyæ siê poczê³y fale myœli tak niesta³e jak nachylenia wolantki, zale¿ne od czegoœ z zewn¹trz, od byle tr¹cenia do taktu. P³ynê³y d³ugimi smugami jak
muzyka niesta³a; podarta, poszarpana, niepewna minuty, niepewna sekundy.
Oto pola, pola ¿a³obne pod jesieñ. ZbruŸdzi³y je ju¿ nowe zagony. ¯ó³ta, czerwonawa glina
wybija siê w nich spod ja³owej szaroœci piachu, sama bardziej od niego ja³owa. Przewracaj,
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pracowity kmiotku, ten szczery piach i szczery i³, przewracaj do ostatka drewnian¹ soch¹!
Zlewaj go potem i ³zami, zasypuj chudym ziarnem, odjêtym od ust dzieciskom w brudnych
ga³ganach...
W szczerym polu, na ugorze, pas¹ siê dwie krowiny, a obok nich kuca na ziemi pasturka,
workiem od deszczu i zi¹bu nakryta; podobna z dala do szarej skiby czy do kamienia polnego. Bose nogi, nagie kolana podwinê³a pod siê, rêce wtuli³a w zanadrze, okry³a siê wystrzêpion¹ spódniczyn¹. Grzeje siê jako mo¿e, to workiem, to p³aczem, to piosneczk¹ dziewczyñsk¹:
Oj, da moja, da-da-da!
Oj, da-da-da da moja...
Oto ugór, tak widaæ nêdzny, ¿e go tkn¹æ nie chc¹ rêce niczyje. Trawa go ledwo-ledwo porasta. Na zagonach strzelaj¹ proste, wysokie z³ote dziewanny. Teraz okrywa je jasno¿ó³ty kwiatz³otog³ów. Kwiat-nêdza. Zatknij go sobie za œmierdz¹c¹ czapczynê, kmiotku pracowity, gdy
idziesz z karczmiska na rozstajnych drogach! Niech siê serce twoje rozweseli, a oczy rozeœmiej¹ do szczeroz³otej dziewanny - nêdzy...
Jarz¹b przydro¿ny. Ni¿sze ga³êzie ob³amane rêk¹ pracowitego, gdy idzie z karczmiska na rozstajnych drogach. Wydarte z pnia wisz¹ i suchymi listkami szeleszcz¹. Na wysokich, na niedostêpnych rózgach p³on¹ cierpkie jagody, wyszczerzaj¹c siê spomiêdzy liœci ¿ó³tych i rumianych, jak œmiech obrzyd³y, nie do zniesienia...
Z obu stron drogi zbli¿a³y siê coraz bardziej ku jad¹cym skrzyd³a rozleg³e szerokiego lasu.
Pada³ zmierzch, kiedy bryczka znalaz³a siê u jego skraju. Goœciniec zanurza³ siê w ciemn¹
g³êbinê i gin¹³ zupe³nie, jakby tam kres ostatni znajdowa³. Las by³ suchy, na piachach. Nêdzne, cienkie sosny ledwie by³o widaæ w smutnej oæmie, co wolno zewsz¹d sp³ywa³a. Zdawa³o
siê, ¿e œniady, b³êkitnawy dym nape³nia przestwór i widok drzew z oczu wydziera. Smutek
siê flañta³ na tej gin¹cej, na niepewnej drodze. Niemi³a odraza obla³a wszystkich: furman coœ
szepta³ do lokaja, Cedro przeci¹gn¹³ siê i têgo zawin¹³ w p³aszcz. By³o cicho, chocia¿ gór¹,
po szczytach drzew, przewraca³ siê wiatr i ko³ysa³ je w prawo i w lewo. Na g³êbi spokój panowa³ jak pod dachem i miêdzy domowymi œcianami. S³ychaæ by³o nieustaj¹ce poœwistywanie póŸnych koników polnych.
Rafa³ uczu³, jak serce w nim œciska siê i drêtwieje. Pierwszy to raz przesta³a go biæ dola od
tamtej chwili. To ciche, niecierpliwe æwierkanie zda³o siê biec za nim, czepiaæ siê wartkich
kó³ bryczki i ¿elaznych podków koñskich, a wo³aæ z ziemi za uciekaj¹cym...
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Powrót
W kilka dni póŸniej, dobrze po pó³nocku, obadwaj przyjaciele doje¿d¿ali do Olszyny. Zabawili dzieñ w Tarnowie, gdzie Rafa³ przeistoczy³ siê w eleganckiego m³odzieñca, a nastêpnie
w ci¹gu ca³ej niemal doby, dwa razy przeprz¹g³szy konie, d¹¿yli ku ostatecznemu celowi
podró¿y. Jakiœ czas jechali brzegiem rzeki p³yn¹cej w doœæ w¹skiej dolinie, któr¹ zasypa³
kamieniec, ¿wir i piasek. Nad wieczorem dopiero powóz zjecha³ z wynioœlejszych p³askowzgórz, z garbów bezleœnych w sam rozdó³ Wis³oki. Rafa³ poczu³ nozdrzami powiew z ziemi nasi¹k³ej wod¹, zadrzewionej, wiklowej. Oczy jego nie mog³y dojrzeæ w szarzej¹cym krajobrazie przeciwleg³ych, zawiœlañskich brzegów... Ka¿dy szczegó³ by³ dla nich tutaj poniek¹d znajomy. Mijali wsie d³ugie, zamo¿ne, gêsto zabudowane, gdzie pleciak wiklowy wygradza ka¿dy zak¹tek, ka¿d¹ œcie¿kê. Pêdzili alejami wierzb i brzóz, z³o¿onymi z drzew tak grubych, wynios³ych i roz³o¿ystych, ¿e zdawa³y siê byæ utworami ludzkiego snu o widziad³ach.
Latarnie powozowe ciska³y w zap³ocia, w podwórza i sady wiejskie raptowne smugi œwiat³a.
Widzieli wtedy ogromne tarcze s³oneczników, jakby przestraszone gêby prostacze, gapi¹ce
siê zza parkanów... Wysokie, badylaste malwy i jaskrawe georginie przypomina³y Rafa³owi
wsie z tamtej strony... Tak samo jak tam œliwkowe drzewa giê³y siê wpó³ pod ciê¿arem owocu i, podpierane dr¹gami, chyli³y ku przechodniowi ga³êzie z nieskoñczonych sadów. Gruszki jak dzbany i œliczne jab³ka miga³y miêdzy strzechami. Suchy liœæ ³opota³ ju¿ wszêdy po
drzewach i przejmowa³ serce szczególn¹ têsknot¹ do rodzinnego domu, trosk¹ o swoich.
Krzysztof opowiada³ przyjacielowi o tych miejscach szczegó³y co ciekawsze, legendy, dawne
podania i dzieje. W umyœle s³uchacza tworzy³ siê jakoby welon, zas³ona drogocenna, os³aniaj¹ca tajemniczo te sio³a ledwie widoczne, wzgórza, ³êgi, lasy, krzy¿e przydro¿ne...
W nocy powia³ ostrzejszy wiatr od Wis³oki i odwieczne aleje wyda³y z g³êbin swych g³os stary i potê¿ny. Rafa³ nastawi³ twarz przeciwko temu powiewowi rzecznemu. RzeŸwo serce uderzy³o mu w piersi, ale wnet je zd³awi³y wspomnienia... Znowu zamknê³o siê w sobie.
Doje¿d¿aj¹c do Olszyny, Cedro nie móg³ usiedzieæ na miejscu. Stawa³ w bryce, przechyla³
siê to na tê, to na tamt¹ stronê, o coœ wypytywa³ woŸniców... Czasami wyskakiwa³ i szed³
prêdko pod górê, weso³o gwi¿d¿¹c i poœpiewuj¹c. Z pewnego pagórka da³y siê widzieæ w oddaleniu œwiat³a.
- Nie œpi¹! - zawo³a³ Krzysztof dzieciêcym prawie dyszkantem.
Zawstydzi³ siê zaraz tej swojej czu³ostkowoœci i doda³ tonem sztucznie ch³odnym a drwi¹cym:
- Bêdziesz musia³, kochanku, asystowaæ przy ministranturze czu³ych scen familijnych od pocz¹tku do koñca...
Powóz stoczy³ siê ze wzgórza i chwilê zatrzyma³ przed bram¹. Ale nim s³u¿¹cy zlaz³ z koz³a,
¿eby otworzyæ, ju¿ wierzeje rozwar³y siê z trzaskiem. S³ychaæ by³o zajad³e naszczekiwanie
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psów, wrzawê i wo³ania ludzi z latarniami biegn¹cych do powozu. Wprêdce obadwaj przyjezdni znaleŸli siê na stopniach szerokiego przedsionka. Krzysztof rzuci³ siê w ramiona
kogoœ, co sta³ w cieniu. Szepta³ najczulsze nazwy, oddawa³ najrzewniejsze poca³unki. Rafa³
za¿enowany sta³ z boku. By³ onieœmielony i wœciek³y na przyjaciela za te czu³oœci.
Zaczyna siê ministrantura... - myœla³ w pasji.
Krzysztof porwa³ go za ramiê i ci¹gn¹³ ku drzwiom. Tam przedstawi³ go ojcu mówi¹c:
- Oto papa ma przed sob¹ mojego wybawcê z nurtów Wis³y. Sam we w³asnej osobie - Rafuœ
Olbromski!
- Proszê, proszê... Witam! - mówi³ przyjaŸnie stary pan, którego Rafa³ mia³ przed oczyma.
- Si³¹ go zabra³em z drogi...
- WchodŸcie¿, wchodŸcie do pokoju, bo zimno. A gdzie¿eœcie siê to zdybali? To dobrze, ¿e
przybywasz, panie Rafale... Cieszê siê podwójnie, boæ jesteœmy w kuzynostwie, aczkolwiek
dalekim. Ojca pañskiego pamiêtam jeszcze z roku... czekajcie¿...
Rafa³ widzia³ to doskonale, jak wielkiego wysi³ku owocem by³o zastosowanie wzglêdem niego koniecznej grzecznoœci w chwili, gdy stary pan tak dalece by³ zajêty synem, ¿e siê potyka³
na progach, potr¹ca³ o odrzwia i zawadza³ o rogi sto³ów. By³ to szczup³y mê¿czyzna lat oko³o szeœædziesiêciu, z twarz¹ schorowan¹, wydelikacon¹, subteln¹ i jeszcze piêkn¹. G³owê jego
os³ania³a g³adka peruczka bez pudru, a górn¹ wargê okrywa³ ma³y, podgolony i przyczerniony w¹sik. Ubrany by³ we francuskie jedwabne szatki, w poñczochy i pantofle. ¯abot i chustka na szyi, koronkowe mankiety, utrzymanie paznokci i r¹k, sposób trzymania ich na stole,
nawet wówczas gdy oczyma i s³owami pieœci³ syna, dawa³o mo¿noœæ w starszym panu Cedrze poznaæ eleganta pierwszej wody, cz³owieka najlepszego towarzystwa. Oczy jego by³y
przymglone ³zami szczêœcia, gdy patrza³ a patrza³ na syna, ale i wówczas nie usta³ w nich
wyraz badawczoœci i si³y. Wœród najczulszych s³ów i najrzewniejszych uœcisków pada³y z jego warg rozkazy, które w mgnieniu oka wykonywali lokaje krêc¹cy siê doko³a sto³ów. Gdy
przybyli zasiedli do wieczerzy w w¹skim pokoju przylegaj¹cym do wielkiej sieni, z drzwiczek ukrytych w k¹cie za szaf¹ kredensow¹ wybieg³a m³oda panienka lat czternastu, piêtnastu, w nocnym szlafroczku. Rzuci³a siê w ramiona brata.
- Mery! - zawo³a³ m³ody Cedro z uczuciem radoœci. Panienka wnet podnios³a g³owê i spojrza³a na niego z zabawnym uœmieszkiem. Za chwilê szepnê³a:
- Czy przywioz³eœ?
- Naturalnie! A teraz patrz no, trzpiocie...
- Jak¿em szczêœliwa!
- Jesteœ ubrana jak pasterka Filis, a tymczasem... Przedstawiam ci naszego kuzynka Rafa³a
Olbromskiego.
- Kuzyna... -wyszepta³a z najg³êbszym zdumieniem, odgarniaj¹c loki i wlepiaj¹c w Rafa³a
oczy tak oszo³omione, jakby jej przedstawiano bia³ego niedŸwiedzia albo jaguara.
- Masz go czciæ, szanowaæ, powa¿aæ i comme de raison kochaæ, jest to bowiem wybawca
z nurtów Wis³y twego brata, szambelana Jego Cesarskiej Moœci, rozumie siê, szambelana in
spe, a oprócz tego jest to przedstawiciel socjety warszawskiej, który w³aœnie wyda wyrok
o twoich koafiurach. Ale¿ prawda, gdzie¿ Kurtiwronka?
- Elle dort... -szepnê³a siostra nie spuszczaj¹c oczu z Rafa³a. - Œpi œlicznie, z³o¿y³a rêce...
Krzysztof z b³azeñsk¹ min¹ pokaza³, jak to Kurtiwronka trzyma r¹czki z³o¿one nadobnie na
szeœædziesiêcioletnim ³onie dziewiczym.
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- Ile razy ziewnê³a przed zaœniêciem?
- Siedmnaœcie grubo i trzy w wiolinie.
- Siadajcie, siadajcie do sto³u!... - wo³a³ ojciec. - Jutro bêdziecie mieli dosyæ czasu na plotki
wiedeñskie i olszyñskie. Patrz no, Krzyœ, co to tu podaj¹...
Najstarszy z lokajów, uœmiechniêty z tak szczer¹ radoœci¹, jakby to jego rodzony syn zawita³
pod strzechê domow¹, wlewa³ pieczo³owicie na talerz Krzysztofa zupê z owoców, zaprawion¹
œmietan¹. M³odzieniec ujrzawszy to widowisko wyci¹gn¹³ rêce ku niebu i zawo³a³:
- Garus! Nareszcie, nareszcie... O, Niemcy! jeœli wam kiedy przebaczê, ¿e blisko rok nie kosztowa³em ludzkiego jedzenia... O, Niemcy, narodzie filozofów i kiepskich genera³ów! Skarz
miê, gromow³adny Jowiszu, pozbaw miê nadziei otrzymania klucza szambelañskiego, wydrzyj mi z piersi serce hrabiowskie...
- Krzyœ, ju¿ drugi raz... lekkomyœlnie... - sykn¹³ ojciec wznosz¹c uroczyœcie palec do góry.
- Milczê, papo, gdy¿ jem i jestem wzorem kochaj¹cych synów... A czy s¹ i kartofle ze skwarkami?
- Ze œwie¿uteñk¹ m³od¹ sperk¹! - szepn¹³ mu prawie do ucha ów najstarszy miêdzy lokajami.
Kilku m³odszych z nabo¿nym niewolniczo zadowoleniem przypatrywa³o siê, jak to jaœnie
panicz uwija prostack¹ zupê.
- A gdyby te¿ tak domniemany szambelan... przepraszam, papusiu!... - mrucza³ Krzysztof gdyby te¿ wasz m³ody pan i dziedzic, przybywaj¹cy z dalekich Niemców, dosta³ jeszcze „pêdziŸrybiê”? Có¿ wy na to?
- Jest gotowe... - uœmiechn¹³ siê lokaj stawiaj¹c nowy talerz.
Za chwilê Krzysztof z b³yszcz¹cymi oczyma kraja³ na æwierci pain de gibier, mrugaj¹c na
Rafa³a, ¿eby czasu nie traci³. Ojciec i siostra w milczeniu i zachwycie przypatrywali siê m³odemu. Mery czasami odrywa³a wzrok od jego twarzy i zabawnie œledzi³a Rafa³a.
- Czy papa widzi, co za koafiura! - mówi³a parskaj¹c œmiechem i wskazuj¹c ostrzy¿enie g³owy brata z pozostawieniem na ciemieniu wysokiego, ufryzowanego czuba.
- Nie œmiej siê z elegantów wiedeñskich, bo zostaniesz star¹ pann¹ i bêdziesz wtedy przed
zaœniêciem ziewa³a siedmnaœcie razy grubo i trzy w wiolinie.
- Rafuœ! czemu nie jesz? - wo³a³ rzucaj¹c siê z no¿em i widelcem na ulubione potrawy. - Zlituj siê, nie zwlekaj, bo ja za nic nie rêczê. Mogê zjeœæ wszystko. Tylko jeszcze pieczone kartofle...
- Ju¿ podaj¹...
- Myœla³am, ¿e zgubisz nareszcie w Wiedniu swe furmañskie gusta... - szydzi³a siostra.
- Tylko jeszcze pieczone kartofle!... Herr Je! có¿ za kartofle!... Tylko w Polsce, to jest Zachodniej Galicji, ta amerykañska sierotka... Niemcy, jeœli w ogóle jedz¹...
- PóŸniej bêdziesz obmawia³ Niemców, teraz musisz, musisz opowiadaæ. Ju¿ mog³eœ zaspokoiæ g³ód, wiêc zaczynaj. Ostrzegam, ¿e jeœli nie bêdziesz mówi³ rzeczy ciekawych, wcale
nie dostaniesz ciastek cioci Matyni.
- Opowiem wszystko, tylko dawajcie du¿o ciastek cioci Matyni, du¿o, jak dla chorego! Rafuœ!
nie ¿y³eœ jeszcze na œwiecie, jeœli nie znasz ciastek...
- A propos... gdzie¿eœcie siê panowie zetknêli? - spyta³ stary pan.
- W Tarnowie - szybko rzek³ Krzysztof. - Rafa³ powraca³ w³aœnie z Bardyjowa, gdzie na wodach bawi³ z przyjacio³mi, szukaj¹c... czy¿ mam wyznaæ?
- Tu le¿y sekret... - œmia³ siê starzec.
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- Ale nic sobie nie upatrzy³. Niemeczki, Czeszki, Wêgierki... To nie dla nas. Mia³ ju¿ z Tarnowa wracaæ da siebie w Sandomierskie, ale go namówi³em, ¿eby zamiast gnuœnieæ u rodziców zawita³ do mnie, ¿eby pozna³ orygina³a Trepkê. Obieca³em mu dla zachêty, ¿e papuœ
obmyœli dla niego jak¹œ doskona³¹ karierê... - doda³ bez wahania, widz¹c dobrze, jak ojciec
skrzywi³ siê i wzruszy³ ramionami.
- Opowiadaj... - nastawa³a Mery przypatruj¹c siê wci¹¿ Rafa³owi jak dziwowisku.
— Zaraz, zaraz... Nie mo¿na od razu, moœcia panno... Ale skoro siê tak wszyscy niecierpliwi¹, wiêc incipiam... Od czegó¿? Naturalnie... Skoro zjawia siê w domu rodzicielskim „hrabia” Krzysztof Cedro...
Policzki starego pana wolno siê zabarwi³y i radoœæ œmia³a siê w jego oczach, z lekka przys³onionych rzêsami.
- Skoro zjawia siê w domu rodzicielskim hrabia Krzysztof Cedro, to od czegó¿ ma zacz¹æ
swe wiedeñskie epos? Naturalnie od poszukiwañ w archiwach. Okaza³o siê, ¿e Marcin Cedro...
- No, tak, tak... - rzuci³ ojciec z nieszczerym lekcewa¿eniem - wiemy dobrze, kto by³ Marcin
Cedro...
- Ale¿ kiedy wynalaz³em now¹ jego misjê, jakiej oko nie widzia³o ani ucho nie s³ysza³o. Za
Micha³a Korybuta jeŸdzi³ w misji sekretnej...
- Kto tam dziœ na takie rzeczy zwraca uwagê!... - rzek³ ojciec sentencjonalnie. - Dziœ dla nas
powinno byæ maksym¹ to samo co za Rzeczypospolitej: równoœæ szlachecka. Szlachcic na
zagrodzie równy wojewodzie. Pos³uchaj, co mówi Trepka. Nieprawda¿, kuzynie?
Rafa³ mrukn¹³ coœ niezdecydowanego. Uczu³ tylko po tym pytaniu bardziej, ni¿ przed chwil¹,
jak go twarz pali, zarówno od sch³ostania drogowego przez wiatr, jak od nawa³u wra¿eñ.
- Filut z papusia... - szepn¹³ Krzysztof nachylaj¹c siê ku ojcu i ca³uj¹c go w rêkê.
Po chwili rzek³ g³oœno zwracaj¹c siê do lokajów:
- Od dnia dzisiejszego macie, zbiry, tytu³owaæ jaœnie pana nie inaczej, tylko jaœnie panem
hrabi¹, panienkê - pann¹ hrabiank¹, a mnie... Mnie tymczasem jeszcze nie! Jak ma byæ równoœæ, to równoœæ. I tak jestem szlachcic na zagrodzie, wiêc równy temu oto... panu hrabiemu
i pannie hrabiance.
Stary pan poprawia³ mankiety, uœmiecha³ siê, ale i syka³ niecierpliwie.
- Jesteœ hrabiank¹ z mojej ³aski... - rzek³ Krzysztof zwracaj¹c siê do siostry. - Przynieœ za to
jeszcze ciastek. Gdyby nie ja, siedzia³abyœ miêdzy parafialnymi makol¹gwami jako równa
pierwszej lepszej na zagrodzie. Aha! Naka¿ Kurtiwronce, ¿eby do ciebie nie przystêpowa³a
bez comtesse’y.
- No, teraz ju¿ opowiadaj o Wiedniu, Krzyœ... - b³aga³a siostra wieszaj¹c siê u jego ramienia.
Rafa³ przypatrywa³ siê tej panience, gdy tak z roziskrzonymi oczyma bra³a udzia³ w rozmowie, z uczuciem nieuchwytnej prawie odrazy. Jej loki, bia³e czo³o, ró¿owe policzki, ³adna,
œci¹g³a twarzyczka przypomina³y mu o istnieniu kobiet i nape³ni³y g³owê niejasnym udrêczeniem, piersi szlochaniem, których opanowaæ nie ma czasu wœród o¿ywionej rozmowy. Nade
wszystko gdy pochyla³a siê z szeptem gor¹czkowym ku bratu, gdy zatapia³a w nim oczy, Rafa³
wzdryga³ siê i cierpia³ na ca³ym ciele. Czu³, jak siê w nim wówczas zatapiaj¹ niewidzialne
k³y mêczarni.
Na szczêœcie, po wieczerzy wszyscy przeszli do pokojów paradnych, znajduj¹cych siê po prawej rêce od wejœcia. By³y œwie¿o, widaæ w przewidywaniu pe³noletnoœci Mery, wyrestaurowa243

ne w guœcie angielskim. Wszystkie meble by³y z drzewa mahoniowego, a proste, bez ozdób.
Œciany pomalowano w arabeski albo widoki ruin i bladych pejza¿ów. Dwa niewielkie gabinety
odznacza³y siê szczególnie ow¹ modn¹ simplicite: by³y powleczone nik³ym kolorem z w¹t³ymi
szlaki, a ozdobione niewielkimi obrazami szko³y w³oskiej. Ale w g³êbi domu istnia³y jeszcze
stare, nie odnowione, zapomniane pokoiki, saloniki, nie na pokaz, gdzie ocala³y podniszczone,
staromodne obicia szpalerowe i brokatele, dawne meble w guœcie francuskim, esowate, na wygiêtych nó¿kach z rzeŸbionymi kwiatami i bukietami. Tam jeszcze marzy³y o ubieg³ej œwietnoœci i dniach tryumfu chiñskie stoliczki, poob³amywane i starte inkrustowane szafki i cacka. Straciwszy prawa modnego bytu i ³aski w salonie, zdawa³y siê kryæ swoj¹ nêdzê po k¹tach najmniej
widocznych. Przechodz¹c obok du¿ego zwierciad³a w pierwszym salonie, Rafa³ rzuci³ w taflê
spojrzenie - i cofn¹³ siê na widok swojej osoby. Pomimo przebrania w przyzwoite, a nawet
wykwintne suknie wygl¹da³ na zamaskowanego z³oczyñcê. Nalana twarz by³a w tej chwili pokryta sinymi i szkar³atnymi plamami, rzadkie w³osy oblepi³y czo³o poorane w bruzdy, a oczy
spogl¹da³y z dzikoœci¹ i drapie¿nym brutalstwem. Wszed³ prêdko do s¹siedniej salki. Staremu
panu sprawia³o to oczywist¹ przyjemnoœæ, ¿e przed dalekim a niezamo¿nym krewniakiem mo¿e
pochlubiæ siê nowomodnym urz¹dzeniem domu. W istocie salon by³ obszerny i piêknie umeblowany, ale Rafa³owi nie zaimponowa³. Lokaje zapalili œwiece w kandelabrach œciennych,
w œwiecznikach wisz¹cych i stoj¹cych. Krzysztof obróci³ siê do pantaleonu stoj¹cego w rogu
i zagra³ ulubion¹, widaæ prawie domow¹ piosenkê:
La nuit tomboit dans la prairie,
L’Echos dormoit dans le vallon,
Pres du ruisseau chantoit Amélie...
Stary pan usiad³ w fotelu, przymkn¹³ oczy i z uœmiechem rozkoszy, z niewymown¹ radoœci¹
w za³zawionych Ÿrenicach oddycha³ t¹ melodi¹. Nogi jego, obute w p³ytkie pantofle i poñczochy, nieruchomo spoczywa³y na dywanie; splecione i zaciœniête rêce zdawa³y siê przytulaæ do serca oddalone g³owy dzieci.
Panna Mery, wsparta na ramieniu brata, z pocz¹tku nieœmia³o, a póŸniej coraz wyraŸniej,
piêkniej zaczê³a nuciæ bez s³ów. G³owa jej, otulona ob³okiem loków, nachylona by³a zrazu
ku bratu, ale stopniowo wznosi³a siê, zwraca³a ku ojcu, wreszcie ku niemu, ku goœciowi.
Z piersi dziewiczej p³ynê³a coraz wy¿ej i wy¿ej, uroczyœciej i piêkniej, bujna melodia piosenki. Wreszcie pop³ynê³y wyrazy:
Au matin dans les prés de Flore
La rose a 1»instant de s’ouvrir
Attend que la vermeille Aurore
Sur son char amene Zéphir...
Ale Krzysztof przerzuci³ siê wnet do innej melodii. Siostra z pocz¹tku nie mog³a jej znaleŸæ
w pamiêci. Zawo³a³ nie przerywaj¹c gry:
- Air: ,,Dans un bois solitaire et sombre...”
- Aha, ju¿ wiem!...
Zaczê³a œpiewaæ:
Auprs d’une féconde source,
D’ou coutent cent petits ruisseaux,
L’Amour fatigué de sa course
Dormoit sur un lit de xoseaux...
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Stary pan nie móg³ udŸwign¹æ powiek ani rozerwaæ uœmiechu le¿¹cego na ustach. Nie chcia³
mo¿e sp³oszyæ chwili g³êbokiego, œpiewnego szczêœcia, co nape³ni³o po brzegi zaciszne pokoje wiejskiego domu...
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Dziwak
Tylko kilka dni m³odzi panowie zabawili w Olszynie. Krzysztof wyrywa³ siê do swoich Stok³osów, folwarku odleg³ego o dobre piêæ wiorst od Olszyny. Aczkolwiek nieŸle mu by³o w domu rodzicielskim, pragn¹³ przecie¿ pochwaliæ siê przed Rafa³em sw¹ w³asn¹ chudob¹ i uwolniæ go od dosyæ ceremonialnego ¿ycia we dworze.
Pojechali nareszcie. Folwark le¿a³ w lasach, miêdzy dwoma p³askowzgórzami, a w dolinie niewielkiej rzeczki wpadaj¹cej do Wis³oki. Trudno by³o wyobraziæ sobie coœ piêkniejszego nad
owe lasy. Ka¿dy parów nape³niony by³ ostêpami buków, dêbów, brzóz, grabów, klonów. Ka¿dy
pagórek by³ piêknym parkiem. Teraz, na jesieni, owe wzgórza i w¹wozy p³onê³y od ¿ó³tej i rdzawej barwy. Jad¹cemu tamtêdy pierwszy raz serce bi³o ze wzruszenia. Zdawa³o siê, ¿e p³omienie i dymy k³êbi¹ siê, buchaj¹ z tych wynios³oœci i rozdo³ów. W g³êbi kry³y siê zimne polanki,
tym zieleñsze, im bardziej p³omienist¹ by³a barwa zwisaj¹cych liœci. Sam dwór w Stok³osach
sta³ w lesie, miêdzy sosnami, na wysokim brzegu rzeki. Dach jego by³ ju¿ mocno zmursza³y,
wielokroæ reparowany œwie¿ym gontem; a mocni tu i owdzie wygiêty. Modrzewiowe œciany
zasuwa³y siê w ziemiê. Dooko³a rozsiada³ siê ogród, przechodz¹cy w las. Tu¿ za oknami kwit³y, podobnie jak obok ch³opskich cha³up, wysokie malwy, ¿ó³te albo brunatne georginie, jasne
nagietki i ogniste krzaki nasturcji. Gdy bryczka zatrzyma³a siê przed gankiem, na spotkanie
przybywaj¹cych wyszed³ jegomoœæ œredniego wzrostu, zawiêd³y, w wieku, który trudno by by³o
okreœliæ, gdy¿ móg³ wahaæ siê miêdzy czterdziestym a szeœædziesi¹tym rokiem ¿ycia. Twarz
mia³ smag³¹, ciemn¹. Gêste jego w³osy zwi¹zane by³y staromodnie, z niemiecka, w tyle g³owy.
Wystaj¹cy, cienki nos stercza³ nad ustami tak w¹skimi, ¿e stanowi³y niemal linijkê.
Podobnie oczy znaæ by³o jakoby dwie szpary pod czarnymi i grubymi brwiami.
Jegomoœæ ów mia³ na sobie dosyæ dziwaczne ubranie, bo ¿akiet, niegdyœ wykwintny, krojem
francuskim, z jedwabnymi wy³ogami i kamizelk¹, a na nogach grube buty z cholewami do
kolan, dobrze ³ojem smarowane dla uchronienia stóp od wilgoci. Zamiast ¿abotu, niezbêdnego .przy francuskim surducie, mia³ szalik we³niany, obwi¹zuj¹cy ko³nierz koszuli najzupe³niej sarmackiego kroju.
- Upadam do nóg pana hrabiego!... - wo³a³ schodz¹c ze stopni ganku bez zbytniego poœpiechu. - Nareszcie pan hrabia raczy³ sobie przypomnieæ dziedzinê swoj¹... cha, cha!... Pewny
ju¿ by³em, ¿e pan...
- Hrabia... - dorzuci³ Cedro.
- ¯e pan... cha, cha! - nigdy do nas nie zjedzie.
By³o rzecz¹ oczywist¹, ¿e podkreœla³ owe tytu³y i ¿e z nich w³aœnie œmia³ siê tak weso³o. Ku
zdumieniu Rafa³a Krzysztof pocz¹³ œmiaæ siê równie¿, choæ nieszczerze i z przykroœci¹.
- Witam i ja pana pos³a, dobrodzieja mojego, mentora... Jak¿e cenne zdrowie?... - krzycza³
wyskakuj¹c z bryczki.
246

- Pan hrabia ³askawoœæ swoj¹ roztaczaæ raczy jako to s³oñce. Mi³o mi jest ogrzaæ siê w promieniach ³aski.
- Pan pose³ siwiejesz nie na ¿arty...
- Z trosków o dobro pañskie... cha, cha!... Oœmielê siê zapytaæ nawzajem o zdrowie... choæ to
od jednego rzutu oka widaæ, ¿e tyjemy na niemieckim chlebie...
- Czy byæ mo¿e?
- Prawdê mówiê. Zupe³ny butrym!
- Cha, cha!... - œmia³ siê Krzysztof staj¹c naprzeciwko i bior¹c siê pod boki.
- Jak¿e siê cieszê!
- Pozwoli pan pose³ dobrodziej, ¿e mu przedstawiê przyjaciela a najbli¿szego socjusza od
serca, kolegê z lat szkolnych, i ¿e poproszê dla niego o goœcinê w Stok³osach. Jest to imæ pan
Rafa³ Olbromski. Rafa³ku - imæ pan Szczepan Nekanda Trepka, ci-devant posiadacz wielkiej
fortuny, któr¹ na polityczne interesa przefacjendowa³, prawie pose³ na Sejm Wielki, peregrynant, wolterianista, encyklopedyk, tudzie¿ szyderca z rzeczy, ¿e siê tak wyra¿ê...
- Cieszê siê mocno z poznania przyjaciela pana hrabiego i s³u¿by moje pokorne polecam.
Zarazem muszê zaprzeczyæ nadawanej godnoœci: nigdy w izbie poselskiej nie by³em.
- Ale mog³eœ byæ. By³ wybrany... Ale uwa¿asz, upór, coœ tego... cyrkumstancje...
- Zbyt wysoka godnoœæ jak na chudopacholski rozumek. Nec sutor... A co do uporu, to mo¿e
i prawda. Twarde ³by i karki rodzi³a nasza ziemia lubelska. Proszê pokornie do pokojów...
Weszli do izb wybielonych wapnem, o ma³ych oknach i wielkich belkach podtrzymuj¹cych
powa³ê. Stare, drewniane sprzêty, bardzo dawne kar³a, sto³y, ³awy i szafy by³y w porz¹dku
utrzymane. Krzysztof Cedro zrzuci³ p³aszcz z ramion i obj¹³ Trepkê serdecznie a czule. Œmieli
siê obadwaj do rozpuku, le¿¹c w ramionach.
D³ugo te¿ pan hrabia myœli zabawiæ w tej dziurze?
- O, d³ugo, stary adherencie diab³ów, bardzo d³ugo! W³azimy ci na kark obadwaj oto z Rafciem. Bêdziemy gospodarowali. Bierzemy siê do roli.
- Pan hrabia tak¿e!
- S¹dzisz mo¿e, Szczepanku, ¿e tylko ty masz prawo do gospodarki na roli dlatego w³aœnie,
¿eœ swoj¹ lekkomyœlnie puœci³ z dymem?
- E, có¿ tam moje s¹dy. Oto przyjaciel pana hrabiego móg³by w istocie myœleæ, ¿em wielk¹
jakow¹œ fortunê diab³om przyniós³ w ofierze. Bynajmniej! Mierna to by³a, poœrednia fortunka szlachecka. Fenomena klimatyczne tudzie¿ inne zmniejszy³y jej okr¹g³oœæ, a ostatecznie
lubelski upór popchn¹³ wy¿ wzmiankowan¹ Wólkê z przyleg³oœciami nad nieprzyjemn¹ rzekê Kocytus. Dziœ nie masz dla mnie nic z niej innego okrom pragnienia, a¿eby teraŸniejszy
w³aœciciel ud³awi³ siê jej dochodami. Oto wszystko.
- Nie wszystko. Opowiedz historycznie.
- Treœæ niewarta formy. Chyba na rozkaz hrabiowski. By³em w³aœnie w stadium peregrynacji
po obcych krajach, kiedy z mego dziedzictwa zosta³o jeno pewne quantum druków, traktuj¹cych o uzdrowieniu tego, co ju¿ by³o na dobre strupiesza³o w grobie. Wówczas ten oto tutaj
przytomny rodak, imæ pan Krzysztof Cedro spotkawszy miê w ciê¿kiej opresji na ryngach
wiedeñskich, zaprosi³ po s¹siedzku. ChodŸ, prawi, stary w³óczykiju, na rezydenta do Stok³osów... Poszed³em volens nolens. Co wiêksza, fornalów pos³a³ a¿ do Wólki i ze starego lamusa zabrane kaza³ przywieŸæ dwa pó³koszki druków oraz skryptów do tego oto Tusculum. S³yszane rzeczy. Przybywszy ja zaœ personaliter, aby po¿egnaæ paterna rura, i zap³akawszy...
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- Tyœ zap³aka³, szyderco!...
- A obaczywszy siedz¹cego w pradziadowskim gnieŸdzie szczygie³ka uda³em siê za ksi¹¿kami i razem z nimi znalaz³em goœcinê...
- ¯eby¿ to goœcinê! Zacz¹³ siê tu, Rafa³ku, rz¹dziæ jak szara gêœ! W³ada maj¹tkiem, wtr¹ca
siê w interesa ca³ego dominium, rachuje nas jak fiskus, akcydensa wydziela jak sk¹py dziadzio. To¿ z Wiednia musia³em go zasypywaæ s³odkimi listami, ¿eby mi przys³a³ choæ parê
czeskich na makagigi. Pêdza nam mandatariuszów tak dalece, ¿e ani jeden wytrwaæ przy nim
nie mo¿e...
- Przesada!
- W sztuce ekscytowania pejzanów przeciwko zwierzchnoœci gruntowej przeszed³ samych
urzêdników krajzamtu. Chaty im buduje z pa³acowatymi oknami, felczerów sprowadza, gdy
siê w karczmie pokrwawi¹, dni na pañskim zmniejszy³ usque ad absurdum...
Trepka cmoka³ ustami.
- Ale co najzabawniejsza... cha, cha!... szko³ê umyœli³ wybudowaæ tu w Stok³osach. Sam powiedz, Rafa³ku, mogê¿ pozwoliæ na takie marnowanie mienia? Sam ja tu teraz popatrzê na
twoje sprawki!
- Naprzód trza by³o waœci same sprawki obaczyæ we wzorze. Ale tego w Wiedniu nie znajdzie.
- A gdzie¿ to trza jeŸdziæ, ¿eby obaczyæ? Do Pary¿a?
- Nie, na honor, tylko do Pu³aw, do W³ostowic, do Po¿oga, do Koñskowoli, Celejowa... cha,
cha!... - œmia³ siê Trepka.
- Có¿ bym zobaczy³ w owej Koñskowoli?
- Wielk¹ kulturê. Jak mamê kocham! Wielk¹ polsk¹ kulturê... Warsztat pracy dawno ju¿ rozpoczêty, a sprawki dokonane. No, ale po temu trza byæ wielkim panem... Ma³y panek polski
szuka, czego nie zgubi³, po ca³ym œwiecie, a jeœli co znajdzie, to...
- Tytu³ hrabiowski... - rzek³ Cedro do Rafa³a.
- A waszmoœæ równie¿ z Wiednia zstêpujesz w te powiaty? zapyta³ Rafa³a.
- Nie, on nie z Wiednia, tylko z Warszawy.
- Reprezentanci dwu stolic na mnie jednego. Eheu me miserum! A jak¿e te¿ pan hrabia myœli
braæ siê do roli, jeœli spytaæ wolno?
- Rêkami, chudopacho³ku, rêkami i nogami.
- Nowe jakieœ podrygi mody wiedeñskiej?
- Niech sobie bêdzie...
- Pewnie jaki Thurn-Taxis zakopa³ siê w swoich folwarkach i teraz moda runê³a na m³odzie¿.
- Jakbyœ wiedzia³. Powinieneœ chodziæ po odpustach i zbieraæ cwancygiery za prorokowanie.
- Kiedy¿ znowu z powrotem do naddunajskiej stolicy?
- Nic nie wiadomo. Aj, Nekando, Nekando! ¿ebyœ ty wiedzia³...
- Do diaska!... Có¿ takiego?
- ¯ebyœ ty wiedzia³, jak ja jestem znudzony... Powiedz no mi, braliœcie te¿ ju¿ psy w pole?
- Têdy go wiedli!...
- Mów¿e!
- Braæ siê bra³o.
- Lotkê?
- By³a Lotka, by³ i Doskocz.
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- Któ¿ jeŸdzi³?
- Ja, nie chwal¹cy siê, i Grzesik.
- Powiedz¿e, na czym¿e ty jeŸdzi³eœ?
- Na karym.
- Mój koñ kochany! Chodzi?!
- Chodziæ chodzi!
- A czy ja z moimi œlepiami nie zwalê siê z niego pierwszego dnia?
- Koñ uwa¿ny, m¹dry... Reszta zale¿y od jeŸdŸca.
- A w której te¿ stronie zak³adaliœcie?
- Od Ja³owcowego Smugu ku Bielom.
- Paradne pole! Rafciu, bêdziemy szaleæ co siê nazywa! Powiesz mi, co myœlisz o moich chartach...
- Charty! - zapali³ siê Trepka, a¿ mu oczka zab³ys³y - charty lekkie jak upiory!
- No, moœci panie poœle, có¿ tam teraz badasz, studiujesz? Powiedz prawdê.
- Pan hrabia przybywasz z jednej ze stolic œwiata i mnie, chudeusza, wypytujesz o nowiny’?
To¿ ja winien bym dowiadywaæ siê czegoœ nowego!
- Wiesz dobrze o mnie, ¿e nie jestem szczurem ksi¹¿kowym, wiêc czego siê ze mn¹ droczysz!
Je¿eli chcesz nowin, to ci o jednej wspomnê: przywioz³em ci w darze taki sztucer dziwerowany, jakiego jeszcze twoje oko nie ogl¹da³o na tym padole. Teraz na ciebie kolej: mów, co
czytasz?
- Sztucer... - szepn¹³ Trepka przymru¿aj¹c oko -to mog³oby byæ ciekawe. Ale gdzie¿ on jest?...
niech go obejrzy moje oko na tym padole! Co do mnie, to czytam sobie na przemiany... Raz
odczytujê jakiœ rozdzia³ek z Miasta mistycznego Marii Agreda a Jesu, to znowu dla odmiany
jakieœ kazañko ksiêdza £uskiny... Oto i wszystko.
- Ty wolterianisto! czytujesz ksiêdza £uskinê... Kto by ciê nie zna³, toby ciê kupi³. To¿ lada
dzieñ diabe³ ciê porwie w nocy i tylko ka³u¿a mazi w tym dworzyszczu po tobie zostanie.
- Pan hrabia ¿artuje sobie nieprzystojnie.
- Skoñcz no, proszê ciê, z tym hrabi¹!..
- Albowiem?
- Trepka! ¯ebym ja ci koœci nie nadwerê¿y³...
- Mo¿e tedy mo¿na pana tytu³owaæ przynajmniej szwabskim, niemieckim, austriackim hrabi¹, bo jak¿e tak bez niczego?... Nie przystoi szlachetce na dwu wioskach w Zachodniej Galicyjej byæ bez tytu³u, a có¿ dopiero dziedzicowi tylu kluczów!...
- Nie jestem ani niemieckim, ani ¿adnym innym! Nie jestem wcale hrabi¹! - zawo³a³ rumieni¹c siê dziewiczo. - Wiesz sam dobrze, ¿e to ojciec mój ¿yczy³ sobie tego tytu³u, no wiêc,
przyznasz... musia³em... Ma, czego pragn¹³.
Trepka spuœci³ g³owê i spode ³ba œwidrowa³ Krzysztofa ironicznymi spojrzeniami. Ostra drwina czai³a siê w jego wargach zaciœniêtych, jakby na zamki zawartych.
- Có¿ tak patrzysz? - krzykn¹³ Cedro.
- Patrzê i tyle.
- Nie radzê zbyt d³ugo!
- Postanawiam i ja kupiæ sobie tytu³ austriacki. Có¿ u diaska! Przecie¿ to wiadoma rzecz, ¿e
Trepkowie Nekandy, Toporezyki z Grzegorzewic, ba! ba! Najstarsze w Polszcze nazwisko: za
Lechów byli wojewodami!
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- Mo¿e nie wiesz, Rafa³, ¿e Rzepicha by³a Trepczanka z domu?
- A w³aœnie!
- Oni tak¿e œwiêtego Stanis³awa ze Œmia³ym królem zasiekli.
- K³amstwo!
- I st¹d wszyscy s¹ wolteriany... Có¿ tak patrzysz?
- Patrzê, którêdy z waœci niemiecki rozum wylezie.
- Myœlisz, szlachciuro, ¿e dam ci siê zjeœæ w kaszy... Œni ci siê, ¿e bêdê tañczy³, jak mi zagrasz. Wezmê ja siê teraz do ciebie, Szczepanku!
- Mo¿e i to byæ.
- Zacznê ja ciê edukowaæ w polityce.
- Wszystko, okrom polityki. Nie bawiê siê. Teraz dopiero widzê, ¿em do polityki od urodzenia by³ dureñ. Nie mam ucha do tej melodii. Sadziæ ziemniaki, oraæ, ¿¹æ, konie leczyæ, a nawet owce - oto moja dziedzina.
- Wcale nie przeczê. A po co siê do moich spraw wtr¹casz! Ja politykujê...
- A no, wyznajê, nie wiedzia³em.
- Musimy, uwa¿asz, ¿yæ. Rozumiesz?
- Rozumiem.
- Samym sadzeniem i kopaniem ziemniaków nie wy¿yjesz.
- I to rozumiem.
- Gdybyœmy siê wszyscy zamknêli w borach, w polach, schowali miêdzy kupy nawozu i sterty ¿yta, tobyœmy do reszty zmarnieli.
- Racja! Powinniœmy leŸæ do Niemców.
- A tak! Tyœ sam nie ³azi³? Nie w³óczy³eœ siê po Francji, po W³oszech, po Niemczech?
- Jam siê w³óczy³ z rozkazu, starszych, jam ¿ebra³. I nie przypominaj mi waœæ dróg moich,
do wszystkich diab³ów! Nêdza, wyw³óczenie ga³ganów, dziur i skam³anie - bodaj to!...
- Ja... - mówi³ Cedro przez œciœniête zêby - nie ¿ebrzê i nie bawiê siê z w³asnej woli. Ojcowski rozkaz jest dla mnie najwy¿sz¹ œwiêtoœci¹. To wszak¿e jest moja myœl, ¿e musimy poznawaæ œwiat, rozumieæ europejskie ¿ycie. Powinniœmy iœæ do Niemców! W³aœnie do nich, do
ich domu, przypatrywaæ siê ich ¿ywotowi, poznawaæ ich si³ê. Jak¿e inaczej odwróciæ ciosy?
Trzeba zawi¹zywaæ stosunki, aby je wyzyskaæ. Gdybyœ wiedzia³, ile razy ja nêdzny przyda³em siê... Nie dla chwalby mówiê, ale wyznajê jak bratu, ¿ebyœ wiedzia³. Palce nieraz do krwi
gryz³em czekaj¹c w poczekalniach, sk³adaj¹c wizyty, je¿d¿¹c, chodz¹c, wyczekuj¹c, prosz¹c...
Twarz Trepki by³a dziwacznie wykrzywiona. Œmia³ siê szyderczo.
- Bynajmniej mi waszmoœci nie ¿al... - cedzi³ zmru¿ywszy oczy. - Wcale to jest zbyteczna
fatyga.
- Zbyteczna fatyga!
- Owo zgo³a.
- Tak... - przedrzeŸnia³ go Krzysztof, szybko chodz¹c po pokoju. - Zamkn¹æ siê we dworze,
zatarasowaæ gumno i niech siê wali! Albo¿ to moja rzecz?... nie przy mnie siê zaczê³o i nie
za mnie siê skoñczy!
- A ¿ebyœ waszmoœæ wiedzia³, ¿e szydz¹c sobie lekce, prawdy samej dotykasz. Ty³em siê
odwróciæ i swoje robiæ - oto wszystko. ¯adnych a ¿adnych pod³a¿eñ i tych tam ³agodzeñ.
Pyszneœ s³owo powiedzia³: nie przy nas siê zaczê³o i nie za nas siê skoñczy! Nie tak to
³atwo zmiamlaæ, jak siê byle atutowi wydaje. A odrobiæ! Ba! Miazga dopiero... Sama jesz250

cze nowina, nie tkniêta soch¹. ¯ycia ma³o, ¿eby j¹ w tylej cz¹steczce przeoraæ, a waœæ swój
czas, si³ê, duszê i rozum tracisz na wysiadywanie w antyszambrach. Starczy honoru na
wyrabianie za pieni¹dze cudzoziemskiego tytu³u, ale go nie ma na tyle, ¿eby w sobie zbudziæ dumê.
- Je¿eli mo¿esz powiedzieæ, ¿e ja tylko tego...
- Jeszczem nie powiedzia³, ¿e tylko... Ale ja znam naturê ludzk¹. Ta natura - to jest szelma co
siê zowie. Wiem po sobie, a i napatrzy³em siê œwiata. Widzia³em duchy czyste, jak przemienia³y siê w glinê pod³¹, któr¹ rzekomo gardzi³y. Œrodek w przeci¹gu niewielu lat staje siê celem, osobliwie pod miêkk¹ d³oni¹ podwiki.
- Aha, ju¿ swoje!
- A swoje... Bo zawsze, ilekroæ waszmoœæ wracasz znad modrego Dunaju, patrzê z abominacj¹, czy nie jad¹ za tob¹ niemieckie bety i ko³yski.
- Ech, Rokito! nie bêdê z tob¹ rozmawia³. Rafa³, chodŸ no, poka¿ê ci skrytkê tego szczura.
- Có¿ znowu!
- Tak, odkryjê ciê w ca³ej nagoœci.
To mówi¹c m³ody Cedro otworzy³ drzwi do s¹siedniej stancji i ukaza³ j¹ Rafa³owi. Pokój ten
dawno, widaæ, nie by³ bielony, bo nagie, jêdrne, brunatne belki z modrzewia gêsto przegl¹da³y spod wapna. Ca³a œciana w g³êbi zastawiona by³a ogromnymi pó³kami najprostszej, ciesielskiej roboty, a na nich bez ³adu i porz¹dku sta³y i le¿a³y ksi¹¿czyska. Stosy pism i bibulastych gazet piêtrzy³y siê na szerokim stole poœrodku izby. Tu i owdzie wisia³y na œcianach
mapy, stare sztychy i karykatury. W ciemnym k¹cie sta³o sosnowe ³ó¿ko z lich¹ poœciel¹,
a nad nim wisia³a broñ: pistolety, sztucery, dwururka i przybory myœliwskie.
- Tu siedzi i knuje swoje przemierz³e myœli.
- O chorobie pyska i racic, o ksiêgosuszu i ko³owaciŸnie... - odci¹³ siê Trepka.
Rafa³a na widok tych ksi¹¿ek ogarn¹³ nieprze³amany wstrêt, w³aœciwy jego naturze od pewnego czasu. Uczu³ duszenie jak we œnie. Trepka, bystry spostrzegacz, nie dopuœci³, ¿eby to
uczucie rozwinê³o siê w goœciu. Zaj¹³ siê nim ze starannoœci¹ cz³owieka zdrowego, który
baczy na wszystko, a nerwy swoje trzyma na wodzy. Zacz¹³ pokazywaæ fuzjê i rzemienie,
¿eby odwróciæ uwagê obecnych od ksi¹¿ek, tak niemi³ych szlacheckiemu oku.
- Wiêc o samych jeno zo³zach i zaw³okach traktuj¹ te wszystkie bibu³y? - czepia³ siê jeszcze
Krzysztof.
- A nie, owszem - i o motylicê zawadzaj¹...
- Polityki ani za szel¹g?
- Za szel¹g mo¿e by i kupi³, ale sam sprzedaj¹cy nie radzi tentowaæ o towar tak nêdzny.
- Tak-¿e siê to zrazi³, przez tyle lat on¹ nêdz¹ siê bawi¹c?
- Prawdziwie... Politycy, przewidywacze, znawcy! Jedno pole nale¿ycie zorane, jeden rów
z loik¹ wybrany, ¿eby przerzn¹³ i wygoi³ sapowat¹ od wieków niwê, wiêcej mi znaczy ni¿ sto
broszur o rz¹dzeniu narodem.
- Zaœlepienie! Sto razy powtarzam: zaœlepienie! - krzycza³
Cedro zbli¿aj¹c twarz a¿ do twarzy przyjaciela i wlepiaj¹c w niego krótkowzroczne oczy.
- Nie! Wiem, co mówiê.
- Nie wiesz! Nie znasz Niemców! To jest nie naród, ale wprost zakon straszliwy, zorganizowany m¹drze i bezwstydnie do wytêpienia takich oto jak my rolników i marz¹cych na jawie.
Nad £ab¹, nad We³taw¹! S³uchaj!...
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- Widzia³em toto wszystko. Drwiê ja sobie z Niemca, dopóki siedzê na roli, na swojej czy na
cudzej. I có¿ poradzi, choæbyœ sto razy podpatrzy³ ich zakonne statuta, jeœli sam swoich nie
tworzysz? Czy myœlisz, ¿e s³owiañska nasza dusza przeistoczy siê w duszê niemieck¹ od patrzenia i nauki? Nigdy! Jesteœmy inni, odmienni. Ty traf w to, co jest twoj¹ natur¹ i twoj¹ si³¹,
w rolnicz¹ potêgê, któr¹ bezu¿ytecznie trzymasz w rêku. Jeœli potrafisz wydobyæ z niej
wszystkie zasoby, to ca³y zakon niemiecki na tobie jednym zêby sobie wy³amie.
- Nie wiem, co mi ty mówisz. Ja siê duszê z rozpaczy widz¹c, co siê dzieje, czuj¹c w rozmowach pomys³y zag³ady, wytêpienia. On ze mn¹ politycznie mówi, grzecznie siê bawi, a zarazem sondê zapuszcza...
- Wytêpienia! - œmia³ siê Trepka - zag³ady... Mnie tu kto zg³adzi, mnie wytêpi w Stok³osach?
A no, owszem, niech¿e przychodzi ze swoim planem i zamys³em. Ch³opów, których ja pracowaæ, ¿yæ, myœleæ nauczê... - rzek³ chwytaj¹c Cedrê za rêkê.
- Otó¿ ja ci mówiê, ¿e siê ³udzisz okropnie! Jam zajrza³ w duszê ich, g³upca udaj¹c podszed³em ich skrytoœci. Wœród szelestu jedwabiów w salonach, wœród koronkowych balów œledzi³em ich zamys³y. Ludzie ci nie cofn¹ siê przed niczym. Czy wiesz? - krzykn¹³ blady i przera¿ony. - Ci ludzie mog¹ to sprawiæ, ¿e ci oto twoi ch³opi podejd¹ w nocy pod dom, wywlek¹
ciê z ³ó¿ka i ³eb ci utn¹ toporem!... Ich polityka tak daleko siêga...
Trepka œmia³ siê weso³o.
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Zimorodek
Kilka d³ugich tygodni Rafa³ spêdzi³ w Stok³osach w zupe³nym pró¿niactwie. By³ chory. Trepka, który wœród mnóstwa wiadomoœci mia³ niema³o lekarskich, nie móg³ odgadn¹æ, co mu
jest. Tote¿ nie zaleca³ ¿adnego lekarstwa. Kaza³ tylko wynosiæ dla niego pod sosny ³ó¿ko
polowe, i Rafa³ le¿a³ w ubraniu, z oczyma zwróconymi ku niebu. Sam nie móg³ odgadn¹æ, co
mu dolega. Nie czu³ ¿adnego bólu i nie doœwiadcza³ ¿adnego pragnienia. Jedno, co go poci¹ga³o, gdy siê budzi³, i co zamyka³o jego dzieñ, to by³a leniwa chêæ: nie byæ...
Otaczaj¹ce ¿ycie, zarówno bliskie jak dalekie, nie mia³o dla niego ¿adnej literalnie wartoœci.
Œliczne konie, w których tak siê dawniej kocha³, psy goñcze, broñ, myœliwska wrzawa, opowiadania o przygodach Krzysztofa i Trepki, gdy nad wieczorem z chartami wracali, wszystko to mêczy³o go tylko i przyprawia³o o coraz wiêksze zamkniêcie w sobie. Ze wszech si³
przymusza³ siê do uœmiechu, do rozmowy, a szczególnie do tonu i trybu ¿ycia ludzi têgich
i zdrowych. Na szczêœcie, nikt go o tajemnice ¿ycia nie pyta³.
Cudna by³a jesieñ.
Codziennie, gdy otwarto okiennice, wlewa³o siê do bielonych izb roztopione w z³ocie, ch³odne powietrze. Ga³êzie sosen zagl¹da³y do okna, kiwaj¹c siê sennie i szumi¹c w ów g³os rozkoszny, który zag³usza myœl i nakazuje poddanie siê przeœlicznej woli swojej. Ze wschodniej
strony pnie sosen obite by³y jakoby z³otolitymi blachami. Sroki pokrzykiwa³y na ich ga³êziach, wiewiórki przychodzi³y a¿ do futryn okiennych, ziêby i cieciorki pogwizdywa³y nad
dachem, okrytym grubo mchem. Ca³a ziemia w lesie odziana by³a suchymi ig³ami, po których noga œlizga³a siê jak na parkiecie. Woñ grzybów i woñ ¿ywicy, p³yn¹cej z obarów na
sosnach, nape³nia³a powietrze.
Rafa³ budzi³ siê daleko wczeœniej ni¿ wszyscy w obejœciu. S³ysza³, jak piej¹ pierwsze koguty; nie otwieraj¹c oczu, przy zamkniêtych okiennicach, wiedzia³, kiedy s³oñce wstaje. Poznawa³ to po szumie drzew wzmo¿onym, po odmianie g³osów natury. S³ysza³ ka¿dy dŸwiêk,
ka¿de we wsi szczekniêcie psa, krzyk wrony, ka¿dy powiew wiatru. Wszystko to odbija³o siê
w nim jak w kamieniu. Czasami z jego piersi wydziera³o siê westchnienie - i na tym koniec.
Kamieñ le¿a³ na sercu. Ale w niskoœci swego ucisku nie umar³o serce. W g³êbinach nocnego
milczenia, kiedy ostatni szmer rozproszy³ siê i oniemia³, ono jedno s³ysza³o odg³os kroków
niepewnych, lêkliwych, przemierzaj¹cych pró¿niê czasu. Echo wo³ania z g³êbi gór wychodzi³o z ciemnoœci. Wtedy serce dŸwiga³o kamieñ swój i samo nas³uchiwa³o bez nadziei us³yszenia po wtóre, patrza³o krwawym wzrokiem w ciemnoœci bez wiary zobaczenia i ³ka³o w ci¹gu gadzin nie dlatego, ¿eby siê ukoiæ. Bo taki pad³ mu ciê¿ki los, ¿e im d³u¿szy by³ p³acz
jego a narzekanie, tym wiêksz¹ boleœæ. Dopiero fizyczna wola, wysi³ek cia³a, odporna moc
zwierzêcego bytu by³a w stanie ukróciæ melodiê têsknoty. Ale by³a to czynnoœæ tak okropna,
jak gdyby kto gardziel dwuletniego dzieci¹tka dusi³ muskularn¹ garœci¹ ch³opsk¹, ¿eby uœmie253

rzyæ jego ¿a³osne kwilenie. Serce upada³o w swój grób i le¿a³o w uspokojeniu niemocy a¿ do
nadejœcia nowego powiewu. W czasie trwania tych zapasów usi³owa³ nieraz naprawiæ swoj¹
odrazê do g³osów ¿ycia, do barw roœlin, do wdziêku niewys³owionego œwiat³a i cienia. Na
pró¿no! Usta³ w nim wzrok ¿yj¹cy i s³uch szczêœliwy, który pozwala widzieæ i s³yszeæ. Teraz
obce by³o dla niego wszystko. Ka¿dy przedmiot, ka¿dy promieñ s³oneczny i ka¿dy cieñ, ka¿dy zapach i kszta³t sta³ siê sob¹ tylko. Przesta³ ju¿ s³u¿yæ duszy. I oto zosta³a sama jedna. Sz³a,
jakoby wœród ruin strzaskanych przez trzêsienie ziemi, wœród rzeczy odra¿aj¹cych dla niej
i bezu¿ytecznych. Stopniowo ka¿da z tych spraw, wszystko, co mog³o byæ dosiêgniête przez
spojrzenie, traci³o swoj¹ wartoœæ i stawa³o siê bytem nieprzyjaznym. A¿eby nie czuæ ci¿by
tych wrogo nastrojonych zjawisk, zamyka³ oczy, zaciska³ usta, zacina³ zêby i pogr¹¿a³ siê
w sztuczny letarg milczenia. By³ wtedy jak p³omieñ zagas³y. Ale gdy siê ³udzi³ pewnoœci¹, ¿e
rozszerzy tê chwilê mocy na godzinê, na dzieñ, rozlega³ siê daleko szept, g³os, imiê wymówione mi³oœnie... Wiatr zniszczenia odzywa³ siê w przestworzu i pustoszy³ wszystko, co pracowita wola z poœpiechem i mozo³em dŸwign¹æ zdo³a³a.
Jednego ranka, w samym ju¿ koñcu wrzeœnia, nie mog¹c zgo³a daæ sobie rady, nie bêd¹c
w mo¿noœci ule¿eæ w bar³ogu, wsta³ o œwicie i wyszed³ z domu. By³o ch³odno. Wiatr po³udniowy wzbudzi³ szum sosen oblewaj¹cy cia³o zimnym strumieniem. Rafa³ sam nie wiedz¹c
czemu poszed³ nad rzekê, która w odleg³oœci kilkudziesiêciu kroków od domu p³ynê³a w korycie daleko ni¿szym od poziomu piaszczystego p³askowzgórza. Jeszcze tam nigdy nie by³.
Szeroko, p³ytko rozlana woda bez najl¿ejszego szelestu toczy³a swe migotliwe, bystre, drobne fale pomiêdzy d³ugimi smugami piachów, które jej ³o¿ysko tu i tam przegradza³y. Ca³y
horyzont by³ tu szczelnie zas³oniony przez zwarte olszyny, wyrastaj¹ce ju¿ w drzewa. Rzeka
snu³a siê w ich cieniu, jakby ukryta przed œwiatem. Do³u widaæ by³o, jak zakrêca³a siê i ginê³a pod zwieszonymi ga³êŸmi, niby w grocie czarnozielonej, zostawiaj¹c po sobie wspomnienie w kszta³cie srebrzystego szlaku. Tam by³y ju¿ drzewa bardzo wysokie: strzeliste, nachylone brzozy, olbrzymie nadwiœlañskie topole i wierzby, wici swe taplaj¹ce w ruchomej wodzie. Spomiêdzy nich bucha³a w przestwór wynios³¹ koron¹ rozwidlona, stuletnia sosna. Bli¿ej, wœród samego koryta rzeki, by³y ostrowy z dawien dawna poros³e drzewami, nad wszelki wyraz urocze ogrojce, dziewicze kêpy, których cz³owiek nie przej¹³ jeszcze w posiadanie
od ptaków. Blisko i w dali rozci¹ga³y siê mielizny, uzbrojone w suche pale, w sêkate tramy
i korzenie œciêtych olch, w zesch³e karpy, stercz¹ce z wody na obraz potwornych k³ów. Obwiesza³ je œluz szuwarów, zesch³e jelita gr¹¿elów, kêpy zmulonego siana, chrusty i trzcinypami¹tki ubieg³ych powodzi. Oko³o tych miejsc woda zwija³a siê wartkimi, mrówczymi skrêty, bez szelestu, bez szmeru, bez g³osu. Suche ³awice piasku le¿a³y bezw³adnymi smugami,
jakoby trzewia i po³cie równo rozciête toporem, a rzucone tutaj na wieczn¹ pastwê czasu.
Najl¿ejszy chwast nie czepia³ siê ich bezp³odnej nagoœci.
S³oñce ostrymi grotami pada³o ju¿ na rzekê, przestrzeliwszy gêste zaroœla. Woda ¿ywa sp³onê³a barw¹ ognist¹. Tym g³êbszymi sta³y siê cienie tam, gdzie nie dosiêg³o s³oñce. Olchy stanê³y nad czarnym zakrêtem jako œciana niezdobyta. Odór czerniej¹cych liœci przenikn¹³ powietrze. Rafa³owi wyda³o siê, ¿e to tak dziwny zapach ma rosa, bia³ym szronem le¿¹ca na
ziemi i liœciach...
Wspomnienie czegoœ bardzo dawnego - Wygnanki, Wyrw czy Tarnin, a raczej nie wspomnienie, tylko na nowo prze¿yte szczêœcie straconych na wieki dni dzieciñstwa objê³o go za szyjê
niby rêce siostry, któr¹ jedno i to samo ³ono wypielêgnowa³o. Na chwilê odda³ siê temu uczu254

ciu. Skruszy³a siê odrêtwia³oœæ serca i oczy zasz³y ³zami ulgi. Z rozkosz¹, jakiej zawsze doœwiadcza³ na widok nowych miejsc w kraju, z ow¹ rozkosz¹ nienasycon¹, zbli¿aj¹c¹ siê a¿
do granic bólu, wlepi³ oczy i przez ³zy patrza³ w owe zakrêty rzeczne, w dzikie kêpy olszowe. Wci¹gn¹³ w piersi wilgotny zapach i nas³uchiwa³ pierwszy raz od tak dawna, jak z cicha
jesienne liœcie szeleszcz¹. Z dala, z pól, polata³ ch³odny wietrzyk.
Rafa³ zatrzyma³ siê w miejscu jak wryty i pierwszy raz od tylu czasów rozeœmia³ siê z g³êbi,
z gruntu duszy, do myœli nowej dla niego, nieznanej jakoby obcy œwiat.
Zaduma³ siê nad tym, jak to dobrze jest ¿yæ... Pocz¹³ wolno sam z siebie przemyœliwaæ, jak
piêkny jest i jak niewys³owiony œwiat, jak wielkim a b³ogos³awionym cudem jest ¿ycie, jak
dziwnymi sposoby godzina cierpieñ przeistacza siê w stokrotne bogactwo radoœci, p³yn¹ce
z widoku ziemi...
W tej samej chwili nad wodami, wzd³u¿ ga³êzi, wskroœ ca³ego bugaju brzóz i olch, sosen
i wierzb, zimorodek przelecia³ z ostrym, zgie³kliwym, donoœnym œpiewem. Lot jego ledwie
by³o mo¿na pochwyciæ okiem, tak bardzo prêdko przeszy³ powietrze. Wyda³o siê tylko, ¿e to
szafirowa czy lazurowob³êkitna niæ, ¿e cudnobarwny krzyk radoœci opasa³, obj¹³ i zwi¹za³ ten
bukiet ziemski. Krzyk ten przeszy³ duszê s³uchacza, na wskroœ, do dna. Cisza ju¿ by³a zupe³na, a g³os ten d³ugo jeszcze w nim dr¿a³ i na zawsze pozosta³ w duchu...
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Rankiem
Jak z bicza strzeli³, up³yn¹³ rok pobytu Rafa³a w Stok³osach. Jesieñ jako goœæ przepolowa³,
zimê przetañczy³, a na wiosnê gospodarowa³, ju¿ jako wspó³rz¹dca, w towarzystwie Trepki,
a poniek¹d i Krzysztofa. Zdrowie i kawalerski humor nie zawodzi³y go w tym czasie. Osobliwie zimow¹ por¹ czu³ siê jak w raju. Nie by³o tygodnia, ¿eby w okolicy nie wypad³a zabawa,
zabawa co siê zowie, do bia³ego dnia, do ciemnej nocy i znowu do bia³ego dnia. Rafa³ by³
rozrywany, jako dobry tancerz, g³adki kawaler i polerowany warszawiak. Tote¿ tu i owdzie
puszcza³ siê w konkury, szukaj¹c du¿ego posagu. Przebiera³, namyœla³ siê, a tymczasem bawi³
jak nigdy.
Trepka polubi³ go bardzo. Na wiosnê, w lecie i pod jesieñ stopniowo oddawa³ mu gospodarstwo w Stok³osach. Sam kopa³ siê coraz g³êbiej w swych ksi¹¿kach. Polowanie, leczenie ch³opów i byd³a a peregrynacje od cha³upy do cha³upy-to by³y jego rozrywki. M³ody Cedro zimê
spêdzi³ z ojcem i siostr¹ we Lwowie, gdzie panna Mery w œwiat wchodzi³a. Trepka nadrwi³
siê niema³o z tego karnawa³owania lwowskiego, choæ w gruncie rzeczy rad by³, ¿e m³ody jego
przyjaciel nie siedzi w Wiedniu. Tymczasem na jesieni roku 1805 Krzysztof, pos³uszny woli
ojca, znowu siê uda³ do naddunajskiej stolicy. Trepka i Olbromski spêdzali dni tej jesieni na
koniu, za chartami, wieczory na grze w szachy albo na czytaniu.
Trepka wywiera³ du¿y wp³yw na towarzysza. W rozmowach, w œmiechach, w drwinkach
i uszczypliwoœciach jego siedzia³y szczególne ¿¹d³a. ¯eby nie doœwiadczaæ ich k³ucia, Rafa³
pocz¹³ zag³êbiaæ siê w myœli starego dziwaka i im bardziej w nie wchodzi³, tym wiêksz¹ znajdowa³ satysfakcjê. Trepka by³ mi³ym cz³owiekiem, ciekawym na d³ug¹ metê. Mo¿na z nim
by³o rozmawiaæ o wszystkim, o rzeczach najbardziej trudnych, nie w³a¿¹cych do g³owy, a¿
do najb³ahszych, a nawet do rubasznie t³ustych. We wszystkim by³ majster. Umia³ tak oœwietlaæ przedmioty i sprawy tego œwiata, ¿e siê wydawa³y zupe³nie innymi, a tyle mia³ dowcipu,
¿e nawet obcuj¹c bez przerwy nie mo¿na go by³o zgruntowaæ.
Po d³ugich s³otach, jakoœ w koñcu paŸdziernika, rozwidni³ siê cieplejszy dzieñ. Mg³a jesienna le¿a³a na polach i na zwiêd³ych ju¿ liœciastych lasach. Drogi by³y tak rozkis³e, ¿e tylko
konno, i to na zgrabnym koniu, mo¿na by³o przemkn¹æ siê wœród bagnisk. Obadwaj w d³ugich butach, zachlastani a¿ do czapek, jechali wczesnym rankiem z zamiarem puszczenia
chartów, gdyby siê okaza³o, ¿e na polach p³askowzgórza role obsi¹k³y. Mieli zamiar dotrzeæ
do goœciñca ci¹gn¹cego siê w stronê Tarnowa, a stamt¹d boczn¹, leœn¹ dro¿yn¹ przerzn¹æ siê
na owe pola przez lasy bukowe. Nieodwiedzana dró¿ka na gliniastym gruncie w lesie by³a
twardsza, ale jak lód œliska.
Zimna, ¿a³oœliwa trawka ostro siê zieleni³a pod ciemnymi drzewami. Liœcie na bukach, na
dêbach i klonach by³y ju¿ ciemne, przemok³e, nasi¹kniête zgni³¹ ciecz¹. Zwiesza³y siê ku ziemi bezsilnie i z gnuœnym bezw³adem. Gdy wiatr powia³ z pól, lecia³y za jego wol¹ te chore
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liœcie, jedne ju¿ zara¿one ¿ó³t¹ barw¹ œmierci, inne tkniête dopiero szar¹ bladaczk¹. Na ziemi, pod kopytami koni, szemra³y dawno spad³e. Ca³y las pe³en by³ uczucia lêku i rozstania,
roz³¹ki i ¿alu.
Trepka jecha³ przodem i nuci³, sobie nie komu, star¹ a ulubion¹ swoj¹ i jedyn¹ romancê:
Kiedy twoje spotkam oczy,
Nim postrzegê, ¿em widziany,
Ju¿ siê na bok wzrok twój toczy
I martwe przebiega œciany...
A mnie wówczas z g³êbi duszy
Wszystkie czucia ¿al poruszy...
Smutne, leœne milczenie, cichoœæ p³aszczyzn okrytych jesiennymi mg³ami, ów posêpny dzieñ
domaga³y siê niejako tej piosenki. I Rafa³ chêtnie jej s³ucha³... Gdyby by³ Trepka przesta³ j¹
œpiewaæ dla siebie, sam by j¹ zacz¹³ nuciæ...
Wyjechali z leœnej dro¿yny na równinê i skierowali siê w stronê goœciñca. Charty, id¹ce samopas, skoczy³y w mgnieniu oka i posz³y lotem w dó³. Rzucili siê za nimi w mg³ê poln¹.
Z nag³a stanêli jak wryci. Z tej mg³y, na ca³ej widzialnej d³ugoœci goœciñca, wywala³a siê
zwarta masa ludzka po³yskuj¹c tysi¹cem kolorów. .
- Jakieœ wojska... - wyszepta³ Trepka osadzaj¹c wierzchowca.
Po chwili pilnego wpatrywania siê doda³:
- Ale¿ to nie Austriaki!...
Nozdrza jego drga³y nerwowo i zmru¿one oczy œwieci³y siê dziko ze swoich szparek. Puœci³
wolno konia. Obadwaj jeŸdŸcy noga za nog¹ zbli¿ali siê ku goœciñcowi. Charty, wyci¹gniête
jak struny, sz³y chy³kiem w tamt¹ stronê, ale stanê³y wnet, jakby ich nogi w ziemiê wros³y.
Z nastawionymi uszyma i wytkniêtymi szyjami wietrzy³y bez ruchu.
Porzuciwszy bagnisty goœciniec sz³y obok niego po niwach nieregularnie wyci¹gniêtymi kolumnami roty grenadierów z ciê¿kimi karabinami na ramieniu a tornistrami na plecach. Olbrzymie, proste, dwubarwne kity na ich kaszkietach, kszta³tu wiadra przewróconego dnem
do góry, chwia³y siê jak las. Bia³e nogi w sukiennych kamaszach a¿ do kolana nurza³y siê
miarowo w rzadkiej glinie. Za grenadierami sunê³y pu³ki jegrów pozbawione kit u czapek
tego¿ kszta³tu, objuczone wielkimi tornistrami, ³adownicami, manierkami i pa³aszami. Bagnety ich tworzy³y jak gdyby ruchliwe jezioro, które wœród chmur i mg³y idzie w nieskoñczonoœæ, ko³ysze siê stalowymi falami w ciszy i milczeniu.
Tam i sam fale jeziora zatacza³y pó³kole, zwija³y siê wirem w miejscu, k³êbi³y dooko³a jakiegoœ oœrodka. Nekanda domyœli³ siê, ¿e tam ugrzêz³y dzia³a. W istocie, przyzwyczaiwszy oczy,
spostrzegli ca³y szereg armat zarzniêtych w b³ocie. Oko³o nich uwijali siê artylerzyœci w ciemnych kusych fraczkach, wy¿ej kolan taplaj¹c w bajorze sukienne kamasze. Szerokie bia³e
pasy, na krzy¿ przecinaj¹ce ich piersi, by³y uciarane w bagnie, a wielkie czapy dotyka³y ziemi, gdy podk³adaj¹c lewary dŸwigali z topieliska ko³a, ³o¿a i przodkary, ogony i jaszczyki.
Z dala za piechot¹ i artyleri¹ ci¹gnê³a bokiem konnica. Dragoneria ze strzelistymi kitami, u³ani w czworograniastych czapkach, ozdobnym po³yskuj¹cy strojem, wreszcie pu³ki bia³ych kirasjerów na olbrzymich koniach. Wielkie ich czaka z w³ochatymi grzebieniami polœniewa³y.
Zdawa³o siê, ¿e to ¿elazne legie rzymskich wojowników id¹ i id¹ falami bez koñca z nieprzejrzanej nocnej mg³y...
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Na wojence dalekiej...
Dzieñ dogasa³ nad sp³owia³ymi rolami. Tu i owdzie p³onê³a ju¿ ozimina, ale na ogó³ ziewa³o
w polach pustkowie od³ogów jesiennych. Na pastwiskach po nadrzeczu lœni³a siê jeszcze jaskrawa zielonoœæ trawników, a na równych ³¹kach jednostajnie po³yskiwa³ ostatni, szorstki
pokos otawy. Wœród drzew otaczaj¹cych stary dom w Stok³osach rozpostar³a siê przejrzysta,
œniada mgie³ka. Nieprzeliczone gromady wróbli obsiad³y nagie konary lip i zanosi³y siê od
jednostajnego szczebiotu. Stado wron z ³opotem skrzyde³ i krakaniem, spychaj¹c po s¹siedzku jedna drug¹, drapa³o siê na wysch³e szczyty w³oskiej topoli. Stosy podmiecionych liœci
obejmowa³a w niepodzielne w³adanie wilgoæ cmentarna. A z oddali, z po³udnia, powiewa³
wiatr cichy i ciep³y.
Trzej przyjaciele - Trepka, Cedro i Olbromski - siedzieli na ganku dworu, w milczeniu ciesz¹c siê tym ostatnim dniem ciep³a w póŸnym listopadzie. Ka¿dy z nich prze¿ywa³ w³asne
myœli, natrêtn¹ ci¿b¹ oblegaj¹ce g³owê. Otwarte pola ci¹gnê³y oczy cz³owieka w daleki, daleki widnokres. Piaszczysta droga w alei lip prowadz¹ca do dworu, przyklepana od niedawnych
deszczów, a teraz wysch³a i stê¿a³a, z wolna tonê³a w cieniu grubym i têsknym pniów osierocia³ych.
- Czy te¿ zwa¿acie, moœcipankowie, jak siê to czule ¿egna z nami Favoni?... - rzek³ Trepka.
- Iœcie ca³uje... - szepn¹³ Cedro.
- Panu hrabiemu ca³usy zaw¿dy nasamprzód do imaginacji przychodz¹, kiedy mowa...
- Nie jestem jeszcze starcem zgrzybia³ym, wiêc dlatego.
- Co innego Olbromsio! Ten myœli, dam g³owê, o kolacji.
- A bo i prawda! ¯o³¹dek Ÿle wychodzi na medytacjach i kontemplacjach.
- Mi³y wietrzyk! To wam powiadam pod s³owem, ¿e takiego oto dnia z takim wianiem wiatru
w ¿adnych Florencjach nie napytacie, choæbyœ latami czeka³.
- Bo te¿ pewnie nikt nie próbowa³ latami we Firenze na jeden wietrzyk czekaæ.
Wtem psy, drzemi¹ce na piasku przed gankiem, dŸwignê³y ³by i nastawi³y uszy. Szczekn¹³
jeden, podniós³ siê ¿ywo drugi i wnet jak na komendê zerwa³y siê wszystkie zajadle pêdziæ
w alejê. G³owy przyjació³ ociê¿ale dŸwignê³y siê w tamt¹ stronê w oczekiwaniu. Psy z nag³a
ucich³y i z podwiniêtymi ogonami trwo¿nie pojêkuj¹c cofa³y siê w podwórze. Z pó³mroku alei
wolno wysuwa³ siê na jaœniê ¿ebrak na kuli drewnianej, w ³achmanach. Ciê¿ko utykaj¹c zbli¿a³ siê do roztwartej bramy. Tam siê zatrzyma³. S³oñce ju¿ gas³o i ostatnia jego fala poziomo
przep³ywa³a nad ziemi¹. Trepka nakry³ oczy d³oni¹ od blasku czerwonego, który mu prosto
w Ÿrenice pada³, i rzek³:
- ¯ebrak.
M³ody Cedro wydoby³ z kieszonki cwancygiera i da³ go kuchennemu ch³opcu wskazuj¹c dziada rêk¹.
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- Daæ mu tam w kuchni rynkê warzy... - dorzuci³ Trepka. Niech dziadowina podje i przed noc¹
wêdruje dalej, bo tu psy z³e i dziadom przeciwne.
Kuchcik skoczy³ ku wrotom i d³ugo o coœ z dziadkiem siê spiera³. Zadziwi³o to wszystkich,
¿e wróci³ nios¹c pieni¹¿ek na d³oni. Ju¿ z dala mówi³ ze œmiechem:
- Nie chce, jaœnie panie, ten dziadek braæ pieniêdzy. Pyta³ mi siê, czy jaœnie panowie nie s¹
z Niemców przypadkiem... Nie œmie, pada, wejœæ na dziedzinê.
- Jaki¿ to hardy dziad!
- Grosza nie bierze i w kwalifikacje dziedziców siê zapuszcza...
- Prawi, ¿e chcia³by prosiæ o nocleg.
- Jeszcze czego!
M³ody Cedro zwyczajem swym popêdliwie skoczy³ do ubogiego. Za nim dla rozerwania monotonii ruszy³ siê Trepka, wreszcie od niechcenia Rafa³. Gdy do wrót dziedziñca podeszli, ujrzeli
cz³owieka w ³achmanach, z sakwami na krzy¿ przewieszonymi przez piersi, prostego i w œrednim jeszcze wieku. Twarz jego by³a ogolona a ogorza³a tak bardzo jak u ¿niwiarza, co przez
lato cienia nie zazna³. W³os p³owy, od s³ot i po¿aru s³oñca wype³z³y, widaæ by³o spod czapczyny dziwnego kszta³tu; opoñcza i but zdrowej nogi py³em by³y zasypane do cna. Patrza³y na nich
oczy siwe, œmia³e a¿ do zuchwa³oœci i czyste jak powietrze. Nie k³ania³ siê dziadowskim obyczajem, nie skam³a³ ani stêka³. Czeka³ wyprostowany. Jasne jego oczy przechodzi³y z jednej
twarzy na drug¹, badaj¹c je do g³êbi. Wreszcie d³u¿ej spoczê³y na obliczu najstarszego.
- Có¿ to, dziadku, tak nas bierzesz na spytki? - mrukn¹³ Trepka.
- Chcia³em zapytaæ siê... - rzek³ ubogi œpiewn¹ podlask¹ czy litewsk¹ mow¹ - czy z waæpañstwa który wojskowo nie s³ugiwa³?
- A to ci na co wiedzieæ?
- Wojskowy cz³owiek przyj¹³by w goœcinê kamrata, a postronny cz³owiek nie przyjmie. Noclegu szukam. Strudzi³em siê drog¹ id¹cy kikut-œtukut, och, bardzo...
- A sk¹d¿e idziesz, cz³owieku, ¿eœ siê tak utrudzi³?
- Z daleca ja, kulhawiec, idê, bracia rodacy, z bardzo dalekiej strony.
Wszyscy trzej zamilkli i, szczególnym, prawie bolesnym uczuciem przejêci, patrzali w te
prawdomówne, szorstkie i czyste oczy.
- Ta... - rzek³ nierych³o Trepka cicho i ¿yczliwie - jeœli o nocleg chodzi, to mo¿esz przenocowaæ w tym domu, bracie rodaku.
- Bóg zap³aæ, mili, ¿e nie odpêdzacie od swego proga ¿ebraka wêdrownego. Ale, jeœli wola
wasza, odprawcie dalej s³u¿bê, aby nie rozpowiedzia³a, ¿e od was ³aski takiej doœwiadczam.
Niedobrze by to dla was byæ mog³o. A i dla mnie...
- B¹dŸ spokojny! W³os ci z g³owy nie spadnie pod dachem tego domu... - rzek³ Cedro zni¿onym g³osem.
Weszli w dziedziniec. S³oñce siê kry³o za pagórkami i od wielkich drzew, od ciemnych sosen
i wysokich lip cieñ ju¿ pada³ tak gruby, ¿e w g³uch¹ noc przep³ywa³. Kazano ¿ebrakowi podaæ wieczerzê. Panowie swoj¹ z poœpiechem spo¿yli. Trepka wyda³ rozkaz, ¿eby s³u¿ba sz³a
spaæ. Przyjaciele sami pozamykali okiennice. Wêdrowny dziad usiad³ w k¹cie Nekandowego
pokoju i zdj¹³ swe sakwy. Spod grubej opoñczy wyjrza³y resztki uniformu.
- Sk¹d¿e teraz idziecie? sk¹d wracacie? - pytali wszyscy trzej otaczaj¹c go ko³em.
- Do dom, do swego kukrzyska idê z miejsca Austerlitz zwanego, gdzie my nies³ychan¹ batali¹ wygrali, a ja nogê oto postrada³.
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- To¿ w grudniu zesz³ego jeszcze roku ta batalia by³a!
- Prawdê mówisz, panie bracie, ale ja po szpitalach polowych przele¿a³ tê ciê¿k¹ zimê. A od
wiosny wlekê siê z miejsca na miejsce, z miejsca na miejsce...
- Mów¿e, bracie, jak to by³o. Powiadaj!
- Du¿o by mówiæ... Cesarz zrobi³ swoje. •le mówiê-swoje. Dziewiêæ ja lat na jego sprawy
patrzaj¹cy, .takiego dzie³a...
- Dziewiêæ lat, mówisz?
- Dwanaœcie ju¿ lat up³ynie w tym listopadzie miesi¹cu, jak ja z towarzyszami odszed³ z jakimowieckiego placu. Tak, zda siê, jakoby wczoraj by³o. Z rozpacz¹ my broñ cisnêli, z³amali
my broñ na kolanie, o œwiêt¹ ziemiê strzaskali. A oto z m³odego draba ja dziad starzeñki powracam z dalecyny... sam jeden. Wszyscy moi kamraci... gdzie nie wiedz... Za górami, za lasami, za morzami...
- Za morzami nawet?
- Za morzami, tak ja mówiê. Prawdê mówiê, panowie bracia. Bo i ja, powiedzmy otwarcie,
szlachcic herbowy, choæ i na jednej habendzie, na jednym zagonie, ta szlachcic dobry. Ojrzyñski Sariusz Jelitczyk moje zawo³anie, a przydomek nasz starodawny - Mieczyk. Za morzami, -panowie bracia! Na bardzo dalekich morskich wyspach Antylów... Jedni w San Domingo, drudzy w auzoñskim kraju, inni w górach niemieckich, inni we francuskiej stronie.
Na ziemi p³askiej i na dnie morza niezgruntowanym œpi¹ braciszkowie serdeczni, dobra
szlachta podlaska, têgie mê¿e, spania³e ¿o³nierze, zabici czasem przez obce, a nieraz przez
bratersk¹ rêk¹ z obcego szeregu rzucone groty. Jam, najszczêœliwszy ze wszystkich, zosta³ na
œwiecie.
Wracam oto w swoje p³aszczyzny. Idê obaczyæ ojcowski dom, barniaki swoje po piachach,
a tak sobie id¹cy myœlê, ¿e ju¿ pewno ani ojcowskiego budowia, ani brata, ani siostry. Zapomnia³ ja ju¿, co to dom, co brat, co siostra. Idê, ta ciê¿kie myœli przed sob¹ toczê, panowie
bracia.
- Braciszku! - rzek³ do niego z poœpiechem Krzysztof dr¿¹cymi usty - gdzie st¹pisz, na czyj
próg, tam dla ciebie wszêdzie otwarty dom rodzinny.
- Bóg zap³aæ za dobre s³owo...
- Powiedz¿e nam o swoim ¿yciu, o tym, coœ prze¿y³ i widzia³ - nastawa³ Trepka - bo my tutaj
na zagonie wiemy ledwie coœ niecoœ, ledwie ze s³ychu, z wieœci.
- Dobrze. Powiem wam wszystko, od pocz¹tku do koñca. Niech jeno myœli pozbieram. Ha, no
s³uchajcie... O scenach ja radoszyckich wspomnia³em... Bardzo ja siê ju¿ otrzaska³ z wojn¹, a na
myœl tamten dzieñ jak przyjdzie, serce od nowa gore! To tak dziœ, a có¿ wtedy! M³oda krew
by³a w ¿y³ach i wrz¹cy honor w sercu. By³o nas takich w szeregu doœæ, co my powiedzieli sobie: do dom wracaæ, pó³torak broŸniæ, spokojnie grykê siaæ, zwady z s¹siadem o snopek prowadziæ?... Taki koniec i skutek? A niedoczekanie! Jak ja dziœ wspomnê a zliczê, panowie bracia,
jak ja dziœ pomyœlê... Rada my w radê po zaœciankach, gwaru dzieñ i noc pe³no, krzyku miêdzy
nami poczciwego. „Ta choæby brukanem z pola!” - wo³a ten, wo³a drugi...
Dziwne to, dziwne zdarzenie - œmia³ siê ¿o³nierz kiwaj¹c g³ow¹. - Zwa¿cie ino, panowie bracia: miêdzy sob¹, widzia³o siê, paplali my, we swoich œcianach. A¿ oto jednej i tej samej nocy
we wszystkich okolicach szlacheckich wojsko na egzekucjê zwali³o. Kto ino g³oœniej me³³
jêzykiem, tego w rekruty... Ju¿ nas w Siedlcach, w £ukowie rozdzielili na partie, potem ubrali w kamasze i marsz, marsz w austriackie dziedziny. Jaæ nie by³em w gêbie ostatni, wiêc, jak
260

siê patrzy, opar³em siê a¿e w regimencie grafa von Koenigsegg-Rothenfels. W trzecim batalionie, a¿e w mieœcie Pilsen, w Czechach wytchn¹³em po marszu. Wdziali na mnie bia³y
mundur pó³fraczasty, bia³e pantalony, bia³e kamasze. ¯eby nie p³ytkie czarne ci¿my i p³ytki
czarny kapelusz, ¿eby nie mankiety, ko³nierz i podszewka malinowego koloru - nic ino anio³.
Karabin, ³adownica, bia³y pas przez piersi - i na mustrê. He, szelmy! Ile to kary, nim cz³owiek poj¹³, co taki kapral mamroce, co se pod nosem mruczy leda oficerek! Nie up³yn¹³ rok
czasu, poszli my w górn¹ Austri¹, w góry Tyrol biæ Francuza i papie¿a broniæ. Ale nie samego Ojca Œwiêtego. We ³bie siê przewraca³o, kiedy przed frontem wziêli z polska po wêgiersku wyczytywaæ, kto to na one nasze mêstwo wyczekuje. Uczyli my siê tego jak pacierza.
A to - pamiêtam-Karol Emanuel IV, sardyñski król, któremu szubienicznik Buonaparte wydar³ jakisi Piemont, a to ksi¹¿ê Parmy, to samo Karol i to samo czwarty, ale ju¿ nie Emanuel,
a to ksi¹¿ê Herkules z Modeny i sama królowa Karolina z Neapolu. Niema³o ja z kamratami
ziemi zdepta³, onych person broni¹cy. Jak ja dziœ wspomnê a zliczê, panowie bracia, to my
wonczas ze trzysta mil nieustaj¹cym przemierzyli krokiem. Szli my piechtami przez kraje niemieckie, zielone, leœne a rolne, przez bardzo piêkne sio³a, przez one szumne rzeki-strumienie... Bo¿e mój, Bo¿e! Do³ami onych pagórów, precz w wy¿yny, pomiêdzy ska³y i a¿e ku bia³ym œniegom... Zrazu nawet wierzy³ cz³owiek z drugim, ¿e œwiêt¹ osobê Najwy¿szego Pasterza jegomoœci piersi¹ swoj¹ os³aniaæ idzie. Z kim siê by³o zrozumieæ, komu zaufaæ, zwierzyæ
siê a ugwarzyæ? Naród zegnany ze wszech stron, z czterech koñców œwiata. Wilkiem patrza³
jeden na drugiego i jako ten zbój czyha³ na oficera, a oficer znowu jak wilk szczerzy³ zêbce
na podkomendnych. Nie zostawi³ ta zreszt¹ komendant pobratymca jednego z drugim w glicie, ba! w kompanii! Niech¿e to kapral wypatrzy, ¿e siê dwaj miêdzy sob¹ w g³uch¹ noc
zszeptuj¹, ¿e jeden do drugiego niby to przypadkiem, z g³upia frant szlusuje w bitwie, ¿e do
siê z dala gadaj¹ oczyma albo przez znaki: pierwszy raz bêd¹ oba biegali bez ¿yw¹ ulicê,
a drugi raz - kula w ³eb. Toœ ta i jêzyk umia³ dobrze trzymaæ za zêbami, a œlepie pod powiek¹...
A taki swój swego gdzie nie wiedz, w dziesi¹tym regimencie po oczach, po koœciach lica, po
smêtku a milczeniu rozezna. Ile¿ to razy, braciszkowie moi, na pobojowiszczu gonisz zajad³y, œwiêty ugór zranionych przemierzasz twardym krokiem i skrzywdzisz obcasem bratersk¹
pierœ czy g³owê! Dopiero krzyk rodzimy, dopiero jêk przebije ciê a. do³u jako ten bagnet. A ile
takich pól przemierzy³ ja w pierwszej wojnie! ile w drugiej! W drugiej wojnie zeszli my byli
z gór w pola lombardzkie. Tam to one drzewa oliwne, jakobyœ wierzbinê swoj¹ obaczy³, tam
to brzoskwiniowe sady... Sama by³a wiosna. Jedni z naszych kamratów pod arcyksiêciem
Karolem poszli w dó³ Renu na Jourdana, inni darli w Szwajcary na Massenê, a my pod felcajgmajstrem baronem von Kray zeszli nad Adygê rzekê. Wnet baron rozpar³ siê lewym
skrzyd³em w Legnano, a prawe odda³ pod komendê genera³a Kaim, i tamto stanê³o za Weron¹. Sam œrodek opiera³ siê o to stare mieœcisko. Genera³owie Elsnitz i Gottesheim z siedmioma batalionami piechoty i trzema szwadronami huzarów zajêli stanowisko Bossolengo
i Polo na prawym brzegu Adygi. £añcuch graniczny od modrego jeziora Garda a¿ do miejsca
zwanego Mamalagna trzyma³y dwa bataliony wojska granicznego, cztery kompanie strzelców
i szwadron huzarów. W tej wsi Polo postawili na Adydze dwa mosty, a przed nimi usypali
szañce ziemne. Dnia 26 marca od samego rana zwali³y siê na nas dywizje francuskie. M³ode
bestie, ¿o³nierz z pieluch, tote¿ to sz³o w budy, siêga³o ci do gard³a, jak we szkole. Dywizja
Grenier! Ale i cesarscy nie dawali siê zjeœæ w kaszy. ¯o³nierz stary, wyæwiczony, w stu bata261

liach siê tera³. Tam to zawrza³o! Sk³êbi³y siê i zagmatwa³y te dwa wojska, w¿ar³o siê jedno
w drugie. Dawaj biæ! Bagnet szczêka w bagnet, oczy ³ypi¹ w oczy. A staremu wiarusowi spod
Melasa czy spod Kraya nie tak znowu ³atwo broñ z garœci wytr¹ci bele smyk, choæby, bestia,
i m³odymi zêbami k³apa³. Ale by³ ta miêdzy nimi kto inny ku pomocy. W przedniej stra¿y
szed³ batalion od innych odmienny. Wali³ œrodkiem, zaprawdê jak ¿ywy mur. Ch³op w ch³opa, ramiê w ramiê, puklerz przed nimi z bagnetów...
Panowie bracia! Spojrzê ja na tych ludzi krwawym œlepiem w boju spracowany... B³¹d siê
g³owy czepia, gwer z rêców leci, w³osy na g³owie staj¹! Jezusie Maryja! Ta¿e to nasze barwy
i znak! S³yszê, przez Bóg ¿ywy, swoja komenda! Pierwszy ja raz tak ich oko w oko zobaczy³.
Nim s³owo rzec - ju¿ ci œlocham w g³êbi szeregu. Nim s³owo rzec, ju¿ ci z trupa bratniego
mundur zw³óczê i na ramiona wci¹gam. A doko³a mnie swoi ludzie. S³yszê rozkaz. Wtedy!
Myœlê sobie: „A skoroœ mi, Panie Jezu, takowego dnia da³ do¿yæ i takowym mi³osierdziem
nad dol¹ moj¹ zaœwieci³, toæ i ja Ci poka¿ê, ¿em przecie sroce spod ogona nie wypad³!” Z tym
samym austriackim gwerem w ³apach jak pójdê! Jak stanê w szeregu, jak wezmê pospo³u
z braci¹ rzn¹æ w batalion Koenigsegg-Rothenfels! Œmieræ to œmieræ! Tam w oczach moich
poleg³ szef batalionu Lipczyñski. Siedmdziesiêcioletni starzec, pu³kownik za naszych czasów,
Darewski, walcz¹c na ochotnika jako prosty ¿o³nierz w tym samym co i ja szeregu grenadierów, œmierci¹ mê¿n¹ skona³. To samo porucznik Rafa³owski, to samo dwaj Zaderowie na
szañcach, to samo podporucznicy Borys i Majewicz u mostów na Adydze, a ¿o³nierzy i podoficerów 150 ch³opa. Ale dywizje Delmas i Grenier po czterogodzinnym boju wziê³y pazurami szañce z kompletem armat, wypar³y moich Austriaków, przegna³y ich na lewy brzeg, wziê³y szturmem oba mosty i nie pozwoli³y ich zniszczyæ. W dywizji Victor by³ drugi batalion
polski pod Rymkiewiczem genera³em, co w wigili¹ tego dnia przyby³ z dalecyny, bo a¿, mówili, z Konstantynopola. Mêstwem swoim ten batalion samych zadziwi³ Francuzów. Gnali my
bia³asów a¿ pod mury Werony. Ale bitwa tego dnia kosztowa³a legion polski 750 zabitych.
Tak¹ to ja drog¹ poszed³ w one legiony... Wliczyli miê do trzeciego, co by³ ostatkiem, szcz¹teczkiem. Genera³ Scherer zacz¹³ siê cofaæ. Bataliony pierwszy i drugi w swoich dywizjach,
trzeci z pó³brygad¹ francusk¹ i dwiema armat pod rozkazem Kosiñskiego sk³ada³ wystawion¹
stra¿ w Rolta-Vecchia dla zas³onienia obozu dywizjów Victor i Grenier od Marengo do Casteletto. A gdy armia francuska nie mog³a d³u¿ej ustaæ w tym po³o¿eniu bez obawy, ¿e j¹
otocz¹, wtedy Bartki francuskie uradzi³y, ¿eby siê cofaæ. Genera³ Scherer - bodaj z piek³a nie
wyjrza³! - kaza³ nam dwustu nowym rekrutom, gdy g³ówna si³a naszych posz³a do Mantui,
zamkn¹æ siê w twierdzy mediolañskiej, co ledwie kilka dni broniæ siê mog³a. Wiedzieli my,
¿e leda dzieñ obsacz¹ nas Austriaki jak to morze, a skoro siê poddamy, ³by nam ukrêc¹. Na
nasze szczêœcie, splamiony Scherer opuœci³ dowództwo. Zaraz genera³ Moreau cofn¹³ barbarzyñski rozkaz. Wzi¹³ nas ze sob¹, gdy za Ticino uchodzi³. Legion Wielhorskiego zamkniêty
by³ w Mantui i nasza z nim komunikacja zerwana. Poszli my z armi¹ w³osk¹. Byti my w boju
pod Valence... Dawne mêstwo od¿y³o, dawne siê wspomnia³y czasy. Wnet genera³ Macdonald, uchodz¹c z Neapolu przez wielkie w³oskie góry, przyszed³ na nieszczêœcie swoje pod
Trebio i stoczy³ on¹ bitwê straszliw¹. Z³¹czy³ siê potem z armi¹ w³osk¹ i poszed³ pod komendê genera³a Joubert. Bój pod Terzo i Medesima! Zgin¹³ mê¿ny Joubert, prawdziwy ¿o³nierz,
gdy rankiem o godzinie trzeciej w pierwszym brn¹³ szeregu...
Bili my siê tego dnia od œwitu do póŸnej nocy we trzydzieœci tysiêcy przeciwko oœmdziesiêciu zjednoczonych. Genera³ Colli z jednym batalionem francuskich mazurków i dwiema se262

cinami naszych, co my siê zwali legi¹ trzeci¹, zas³ania³ rejteradê. Po Joubercie - Championnet genera³, a gdy ten umar³ - Massena.
Legia pierwsza pod D¹browskim do po³owy wybita przysz³a w genueñskie góry. Tam my siê
spotkali. O¿y³y nadzieje. Buchnê³a w szeregi wieœæ o powrocie z egipskiej wyprawy „najstarszego Bartka”, jak zwali wtedy wielkiego wodza nasi ¿o³nierze-wiara.
Orê¿ wrasta³ w d³onie od samego p³omyka nadziei, ¿e lwia dzieñ, leda chwila przybêdzie
przed nasz front i powiedzie poprzez struchla³y Wiedeñ. Ju¿ my widzieli zjawê karpackich
gór, krakowski rynek... Ju¿ my w pieœni przemierzali dalekie ziemie... Wœród onych chrobrych dni wkroczyli my do Genui miasta, a bramy jego zatrzas³y siê za nami. Z l¹du, ze
wszystkich dolin i gór, obleg³ nas genera³ Ott, a okrêty angielskie lorda Keitha z morza.
Usta³ dowóz ¿ywnoœci. Ziarnko zbo¿a nie dosz³o ju¿ od tej chwili do miasta. Zrazu dawali
nam po³owicê porcjów, potem æwiartkê, a koniec koñców po dwa ³uty œmierdz¹cego miêsiwa na cz³eka, po gloneczku chleba. Przysz³a nêdza bardzo wielka. I nie tylko na wojsko,
ale na ca³e miasto Genuê. Ludzie poczêli mrzeæ jak muchy, i nieœli ich ta t³umem na owo
piêkne Campo santo.
W parê tygodni wymar³o ze zgni³ej strawy i z zaraŸliwych chorób dwadzieœcia tysiêcy ludzi.
Z nas znowu, z ¿o³nierzy wdro¿onych do biedy i twardzizny ¿ywota, zosta³o w kupie oœm
tysiêcy prawdziwych koœciotrupów. Siedzieli my na tych górach grzebieniastych ponad grodem, czyhaj¹c jak te sêpy. Nasz tam, wiecie, Polak krótko siê martwi. Wzdychaæ se wzdycha
w najgorszej chwili, jako i zaklnie, a¿ w koœciach trzeszczy, ale wnet siê przecie skrzepi bele
czym. I ju¿ci s³yszysz, œpiewa swoje... Aby ino razem, aby w kupie, to i dobrze. Samego zostaw na dwa dni - ju¿ci siê tak rozstêka, ¿e najtê¿szy ch³op na nic. Widzieli my austriackie
zastêpy rozwleczone w dolinach i het - precz! po suchych go³ogórach, jak se ta na nasze trupy ostrzyli bagnety. Wo³ali my na nich: „ChodŸ¿e, chodŸ, nienasytku, a po drodze przemieñ
siê w kruka, ¿ebyœ nas przecie ca³ych poz¿era³!” W dali przed nami by³o wielkie morze. Jak
je sobie wspomnieæ!... Dalekie, modre l¹dy id¹ stamt¹d we dwie strony œwiata, na wschód
i na zachód s³oñca, a gin¹ i rozp³ywaj¹ siê we mg³ach niebiosów i we mg³ach wód. Jest takie
miejsce, gdzie ich ju¿ oko nie chwyci - wypsn¹ siê najbystrzejszemu - a d³ugo patrzysz, ¿eby
je gwa³tem, jak id¹ miêdzy niebo a wodê, wyœledziæ, to ci ino ³za z oka pociecze. Najbli¿szy
z¹b gór, Portofino, wrzyna³ siê w morze z lewej strony, a na prawej, za miastem Savon¹, ju¿
ledwie znaæ by³o ziemiê. Morze dalekie by³o stamt¹d widaæ, jak chodzi³o szumne, gromkie,
zmiennobarwiste. Och, morze moje, morze!... Tam ja siê pozna³ z tob¹... Zatoko moja, zatoko... Jak to tam nad ni¹ sta³y z³omy nagie, w których spalone szczeliny wszczepia jastrzêbie
knykcie szary, drapie¿ny kaktus. Jak to tam le¿¹ w rozpadlinach usch³e ³o¿a potoków, drogi,
którêdy ino chodzi z³oœæ a furia burzy wylêg³ej w morzach. ¯yli my w poœrodku rumowisk,
gdzie cienia nie znaleŸæ przed mœciwym s³oñcem. Czasem siê tam zab³¹ka pokrêcony krzew
bukszpanu i tuli pod sob¹ cieñ tyli, ¿e w nim g³owy nie schowasz. Przyszed³ na nas w ostatnich dniach obrony g³ód nie leda jaki. Spadziste ulice Genui! One ciemne a w¹skie jamy,
gdzie s³oñce nigdy nie dociera!... Puste by³y, gdyœ tam szed³ ku portowi, ¿eby choæ z morza
co nieco wy³owiæ na haczyk ze œpilki - jakby ju¿ wszyscy do nogi wysnêli.
Gdy my siê tam szwendali jak psy bezpañskie, szukaj¹c byle och³apa, ¿eby choæ ducha odœwie¿yæ, nieraz œmieræ w oczy zajrza³a. Skoroœ ino ostro¿nie wsun¹³ nos i oczy z ulicy
w czarn¹ i zimn¹ sieñ, wnet na ciê warkn¹³ W³oszyn zielony z g³odu abo ci lufê krócicy
wprost miêdzy œlepie wstawi³, abo ta na paluszkach szed³ z no¿em w rêkawie jak pies-mil263

czek. To nieraz taka desperacka fantazja pcha³a cz³owieka, ¿eœ w³aœnie szed³ od nory do
nory... Skutek zaw¿dy by³ jeden: pustka w jelitach.
Kapitulowa³y wreszcie nasze „Bartki” - Massena i Soult. Resztki legiów wysz³y z miasta
w stronê Marsylii. Bez tynfa w wacku, bez butów i odzienia, w rêdach starganych i zetla³ych
szmat, pó³nadzy i o g³odzie, ci¹gnêli my w œwiat francuskimi górami. Zima by³a, deszcz, bieda! Gdyœ siê na bosaka podbi³, st³uk³ a porani³ no¿yska, ¿e popuch³y jak bochenki chleba,
bra³o siê deszczu³kê za podeszwê, szpagatem j ¹ przytwierdza³o do stopy - i dalej. Ga³gany
zlatywa³y z gnatów... Idziemy, bywa³o, przez w³oskie w Morskich Alpach siedliska, œmiej¹
siê z nas piêkne dziewki stoj¹c przed progami murowanek i pokazuj¹ palcami nasze stroje.
Tornistry na nas ino ca³e a czapki. Reszta dziury. Wstyd! Dopiero panowie dowódcy dawaj¿e
nas w ambit wbijaæ! Idzie oto nasz S³oñski, ch³op osobisty, walny, z jednej sztuki, krokiem
twardym a buñczucznie, a hardo. Mundur na nim bia³¹ nici¹ w stu miejscach zeœcibany, buty
jeœæ wrzeszcz¹, ¿e to w szeregu ca³ym s³ychaæ. Kiszki w nim takiego marsza graj¹, ¿e ¿adnej
nam orkiestry nie trza... Wszystko - bajki! W¹s drze do góry, nad¹³ siê jak po trzech obiadach, mina jak sto tysiêcy diab³ów.
„Trzymaj siê jeden z drugim! - wrzaœnie, gdy mu w glitach stêkaj¹. - Równaj siê! Wiedz jeden z drugim, ¿e najjaœniejsz¹ Rzeczpospolit¹ w tornistrze dŸwigasz!”
Zaraz siê ta mê¿niej nogi rusza³y i g³ód siê nie wa¿y³ doskwieraæ.
Trepka chodzi³ po izbie cichymi kroki. Czasem stan¹³ i, plecami oparty o œcianê, ko³ysa³ siê
tam i sam. Przez zaciœniête jego zêby wydobywa³o siê bezwiedne œwistanie ulubionej melodii:
- Kiedy twoje spotkam oczy,
- Nim postrzegê, ¿em widziany...
Wêdrowiec westchn¹³ i zamilk³.
- Có¿ siê z wami sta³o póŸniej? - szepn¹³ Cedro.
- W Marsylii równa nas czeka³a bieda. Rz¹d Dyrektorów nic o nas wiedzieæ nie chcia³. Za
swój w³asny ostatni grosz oficerowie sprawiali ¿o³nierzowi chusty, odziewali przybyszów
w uniform i stawiali pod dawne chor¹gwie.
Przybyli oficerowie, w niewolê roku siódmego wziêci w Mantui, co w pustym klasztorze pod
Leoben jedenaœcie miesiêcy przetrwali. Uzyskawszy wolnoœæ, od razu ruszyli do nas. Za nimi
œci¹gnêli ¿o³nierze, co w czasie kapitulacji uszli byli i, przebywszy górê Cenis, tu³ali siê po
Francji. Potem nie by³o ju¿ dnia, ¿eby po jednemu, po dwóch nie przybywali towarzysze wziêci w niewolê, co to w kajdankach rozes³ani byli po regimentach austriackich, a teraz znowu, po
wtóre, uszli z cesarskich szeregów i o setki mil szukali swojej komendy w legionie. Obj¹³ nad
nami komendê genera³ Kralewski, a po nim Karwowski. Nierych³o, nierych³o przeczytali nam
wodzowie dekret Pierwszego Konsula, ¿e idziemy na ¿o³d Rzeczypospolitej Francuskiej. Na
dwa my siê rozpadli legiony. Pierwszy, z siedmiu batalionów piechoty i jednego artylerii, dosta³
siê pod komendê naszego genera³a-porucznika i przy³¹czon do armiów w³oskich, a drugi, ze
czterech batalionów pieszych, regimentu kawalerii i dwu kompanii artylerii konnej, pod komend¹ Kniaziewicza poszed³ do armii nadreñskiej. Wkrótce nasz pierwszy legion liczy³ szeœæ
tysiêcy ludzi. Ruszyli my siê z Marsylii w Mantuañskie pod starego Massenê.
Rok dziewi¹ty! Odparci cesarscy za Mincio. Czêœæ naszej legii posz³a do obwodu Peschiery,
a ja w drugiej pod Mantuê. Dziwne losu zrz¹dzenie! Zwa¿cie jeno, panowie bracia: przyszli
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my w te same w¹do³y, nad one zgni³e rowy i murowane fosy, co je krew naszych braci zbroczy³a. Mieli my mo¿noœæ hojnie odp³aciæ za pod³¹ zdradê roku siódmego, za sekretny paragraf Kraya. Krzyk siê w szeregach rozszerzy³: „Nie darowaæ!”
Gdy my wyci¹gnêli lini¹ na æwieræ mili, a bia³e wojska mia³y z murów wychodziæ, legia jak
jeden cz³owiek œciê³a zêby i w bramê wlepi³a krwawe oczy. Ci tu stali, co na tym miejscu hañbê ponieœli. Chwila, i rzuc¹ siê jak jastrzêbie na schorowan¹ i bezsiln¹ za³ogê. Broñ u nogi, ale
œmieræ zieje z oczu... Wtem, jakoby na komendê, stan¹ przed szeregami panowie oficerowie
i przemówi¹ krótkim s³owem do duszy wojska... Hañba by to, prawi, by³a i zmaza na honorze
niepokalanym rycerzy plugaw¹ i nêdzn¹ zemst¹ siê paraæ. Nie fa³szywymi przysiêgi, nie zdeptaniem s³abego, nie pobratymstwem z zakonem zbójców walczy Polak. Honor ¿o³nierza rozkazuje równ¹ wrogowi a kamienn¹ pokazaæ sta³oœæ w niedoli i w chwili tryumfu.
Nie sprzeciwi³ siê ¿o³nierz legionowy swemu dowódcy. Stanêli my w porz¹dnym szyku, gdy
nieprzyjaciel wychodziæ zacz¹³ z twierdzy przez cytadelê. Za¿¹da³ tylko nasz pan genera³,
¿eby wojsko austriackie nie krokiem paradnym sz³o, lecz ¿eby go odmieni³o na prêdki. Tak
siê te¿ sta³o. A gdy tak szli bez sztandarów, a ¿ywo, ¿ywo - raz w raz z ich glitów wystêpowa³ ¿o³nierz-Polak, roztrzaskiwa³ broñ w oczach komendantów i stawa³ w naszej kolumnie.
Ostatnia to by³a nasza piêkna chwila. Pokój w Lunewilu! Zachmuli³y siê dusze... Widzieli my,
¿e przekrzœcia³ i opada. ostatni kwiatek nadziei. Tak jakoby spod onych bram Wiednia... Legion drugi otrzyma³ rozkaz iœæ znad Renu w dziedzinê Toskanii, która Królestwa Etrurii wziê³a tytu³. Rzuci³ mundur genera³ Kniaziewicz i co ognistsi jego oficerowie. Sokolnicki wiód³
legi¹ przez Szwajcary trzema szlakami na miejsce prze znaczenia. My w sile pó³siodma tysi¹ca g³ów zajmowali Modenê i Reggio.
Nikt ju¿ teraz nie wiedzia³, co bêdzie dalej. Mówiono, ¿e mamy iœæ w s³u¿bê króla Etrurii, to
znowu, ¿e na ¿o³d cyzalpiñski. Zlêkli siê ludzie. Wda³a siê dezercja, nasta³ bez³ad. Szeptali
co œwiadomsi, ¿e zrobi¹ z nami to samo, co jakiœ Wielki Fryc z najemnym wojskiem po siedmioletniej wojnie, a ¿e nikt dobrze nie wiedzia³, co zaœ za Fryc i co on zrobi³ z onymi wojskami, wiêc strach szed³ coraz wiêkszy. Wtedy to powsta³ plan obrony...
Jeden mocny nasz batalion sta³ za³og¹ w Mantui i by³ najsilniejsz¹ czêœci¹ garnizonu. Myœl
obronna by³a taka, ¿eby opanowaæ bramê Pradelli, gdzie tyle krwi naszych wyciek³o w fosy i przez to miejsce wpuœciæ drug¹ dywizjê wojska pod Sokolnickim. W tym samym czasie mia³
regiment kawalerii pochwyciæ Peschierê i ca³¹ lini¹ nad Mincio, wszystkie mocne i niezdobyte miejsca. Wtedy garnizon puœciæ na parol i iœæ w biady czy w uk³ady z Rzecz¹pospolit¹
Francusk¹. To by³a myœl Fiszera. Wezwano do rady oficerów po kilku z ka¿dego batalionu.
Wszyscy w jeden g³os okrzyknêli, ¿e siê zgadzaj¹, i z zapa³em najgorêtszym oœwiadczyli gotowoœæ do dzie³a. Ale siê opar³ sam pan genera³. Inn¹ myœl poda³. WyjdŸmy, prawi, cichaczem z Modeny do Otranto, pochwyæmy statki, usi¹dŸmy na nie i p³yñmy zbrojnie na Korfu,
Cefaloni¹ i inne wyspy, co sk³ada³y Rzeczpospolit¹ siemiu wysp Joñskiego Morza. Tam radzi³ opanowaæ silne punkty, og³osiæ wysp niepodleg³oœæ, jako ich armia osi¹œæ i czekaæ a¿ do
czasu. Z tym planem uda³ siê pan genera³ D¹browski do Pierwszego Konsula.
Kiedy takie zamys³y nurtowa³y w naszych korpusach, przyby³ z kwatery g³ównej do Modeny
genera³ Vignolle dla wykonania nowej organizacji. Przywióz³ nam s³owo Pierwszego Konsula, ¿e skoro legiami byæ ju¿ nie mo¿emy, a wzdragamy siê iœæ w s³u¿by króla Etrurii, ¿eby
nas za najemnych szwajcarów nie poczyta³ œwiat, tedy on proponuje nam, abyœmy przyjêli
poddañstwo Francji. Kto z was, mówi³ genera³, nog¹ stanie na ziemi francuskiej, otrzyma
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wszystkie prawa francuskiego obywatela. Zawierzono. Zaraz tedy odjêto nam tytu³ legiów
polskich i zamieniono na pó³brygady wojsk cudzoziemskich. Jedenaœcie batalionów piechoty
zredukowali do dziewiêciu, to jest zmienili na trzy pó³brygady. Stu blisko oficerów straci³o
miejsce w nagrodê zas³ug. Dwa pu³ki przeznaczone zosta³y do s³u¿by cyzalpiñskiej, a trzeci
mia³ zostaæ w Etrurii. Sztab legionowy odsuniêty od komendy. Pierwszej pó³brygadzie natychmiast kazano maszerowaæ do Mediolanu... Tak to korpusy nasze zosta³y rozerwane. Usi³owania pana genera³a ¿adnego nie odnios³y skutku. Projekt ambarkowania siê na siedm wysp
i opanowania Morei nie znalaz³ aprobaty chytrego ministra. W smutku powróci³ wódz, oznajmiaj¹c upadek legionów. Kiedy ju¿ siê to dokona³o, wówczas przez kilka miesiêcy ¿o³d trzeciej pó³brygady zosta³ wstrzymany; a kiedy oficerowie dla wielkiego niedostatku nie byli
w stanie z miejsca siê oddaliæ, wysz³a pi¹ta i szeœædziesi¹ta ósma pó³brygada, stanê³y obie pod
broni¹ z rozkazem u¿ycia gwa³tu w razie naszego oporu. Otoczono nas si³¹ przewy¿szaj¹c¹
i poniemusem, pod paszczami armat przymuszono wsiadaæ na fregaty w Livornie...
- Dok¹d? - wyszepta³ Cedro.
- Dok¹d? Zrazu mówili, ¿e do Tulono, a wreszcie wyznali wprost.
- Na Antyle?... - mrukn¹³ Trepka.
- Tak jest, panowie bracia.
- I to wy, co siê honorem chlubicie, ¿o³nierze z broni¹ w rêku!
- Z broni¹ w rêku...
- Trza by³o skonaæ, a nie iœæ poniemusem.
- S³owo ³atwiej powiedzieæ, ni¿ rzecz sam¹ wype³niæ. Onych i wtedy nie opuœci³a nadzieja.
Mówili sobie: „Zgin¹³ nas jeden tysi¹c, drugi, zginie trzeci - a taki zatrwamy!” Dziesi¹ty tysi¹c, a nie, to dwudziesty z kolei przyjdzie na miejsce swoje. Wielki wódz s³owo da³. A ¿o³nierz wodzowe s³owo na czu³ej szali wa¿y. Tylko widaæ tego ostatniego tysi¹ca, mówili wtedy, jeszcze nie wybi³a godzina. A panowie oficerowie! Pos³uchaj, panie bracie, chêtnym sercem, a uwa¿...
Panowie oficerowie naszej pó³brygady, choæ wiedzieli, co ich czeka, nie chcieli siê chy³kiem
uwalniaæ ze s³u¿by, nie chcieli w tej bardzo z³ej godzinie opuœciæ ¿o³nierza, któremu przewodzili w boju, a z którym przeszli góry, niziny. Ani jeden nie uszed³ z Livorna, ¿eby g³owê
ocaliæ, choæ by³y po temu sposoby.
S³owem honorowym polskim sprzysiêgli siê dzieliæ los z braci¹. Prawda, by³ póŸniej, s³ysza³em, jeden, co towarzyszom naszym w drodze do Genui, gdy szli naszymi tropy ambarkowaæ
siê za morze, przystawi³ z boków i z ty³u szwadrony kawalerii francuskiej, ¿eby snadŸ ¿aden
ucieczk¹ siê nie salwowa³, Z jego tak¿e naprawy wysz³o pos¹dzenie oficerów o spisek i bunt,
co przyœpieszy³o rozkaz wsiadania. Sam ów zosta³ na l¹dzie, gdy fregaty wojenne od brzegu
genueñskiego odbi³y. Pierwsze to by³o i ostatnie z³amanie wiary w legionach.
- Mów¿e waæpan, co z tob¹ - nastawa³ Cedro.
- Jam ci nale¿a³ do 113 pó³brygady, co w dniu 13 czerwca 1802 roku wst¹pi³a na pok³ad w Livornie. Ostro¿noœæ genera³a Rivaud, który z piechot¹, konnic¹ i artyleri¹ otoczy³ nas pierœcieniem i pcha³ do portu, by³a ca³kiem zbyteczna. W porz¹dku stanêli my na kamieniach portu.
Rzêdem czeka³y szalupy. Rozpacz t³uk³a nam piersi jak ona burza... Bo burza sroga wstawa³a
tego dnia w morzu! Pomnê... One mury zimne, samotne p³oty kamienne w morzu z po³udnia,
za cich¹ zatok¹, jak na nie z czarnych do³ów chlaszcz¹ piany bia³e. Niebo wpoœród dnia czarne,
jako o pó³nocku, a w nim niedaleka, zda siê, tu¿ tu¿, grozi ponura ska³a Kaprai. Latarnia mor266

ska po³yskuje na niej raz za razem, raz za razem, nikiej bolesny znak na trwogê. Ptactwo na
¿elaznym niebie z piskiem siê chyba. Padnie piorunem w siwe, chodz¹ce góry, w z³e do³y, w one
dymy sieczne i pal¹ce - i znowu] lotem w górê, na skrzyd³ach, a¿ ta zginie. U nóg twoich, cz³owieku, morze miêdzy z³omami chepa a œlocha. Jakie to ta w nim g³osy! Jakie ta krzyki!
Stoi domek stra¿niczy na samym koñcu molo. Przysiad³, zda siê, i czeka. Ty³em siê wykrêci³,
mchy kamiennego daszku na siê - i cierpi. Strzeli w niego ba³wan rozbiegany z prawej, leci
nañ z daleka od Elby czy Korsyki góra wodna, jakoby dziki, zjuszony koñ... W porcie wiatr
przyciszony. Poszarpuje ino nasze korwety. Wydmie dolne ¿agle, naci¹gnie, a¿e zawarcz¹,
zaœwiszcz¹ liny. Górne zwiniête do cna. Wielki ¿agiel, co go nazywaj¹ marynarze grand wual
de mizen, czasami ino rozci¹gnie siê, jakoby si³y swojej mocarskiej próbowa³.
Dali rozkaz: „W szalupy!”
Ka¿¹ nam wyci¹gaæ kotwicê kontradmiralskiej fregaty. Werznê³a siê by³a w dno i zahaczy³a
o g³azy. Stu kilkunastu nas do³o¿y³o ramienia. Wreszcie posz³a. Okrêt manewruje ¿aglami
i nastawia siê... Wnet idzie spomiêdzy kamiennych grobli na pe³ne morze. Nasza korweta dybie za nim trop w trop. Hej¿e, hej! Ledwie my siê pokazali na g³êbokich toniach, na wiatrowisku, porwie nas i poniesie. W szyjê miêdzy Elb¹ a Korsyk¹! Zda nam siê krótko widzieæ
kamienny, pusty, ciemnorudy brzeg. S³yszymy, jak to tam dzwoni¹ w ska³y rozwœcieczone
we³ny, jak tam œwiszcz¹ lasy po górach, jak graj¹ ska³y czerwone. Wnet jeden maszt z³amany, jakby ten prêt leszczyny, i pospo³u z ¿aglem ciœniêty w fale. Z trzaskiem lec¹ na pok³ad
latarnie urwane z górnych masztów! Burza! Pójdzie nasz okrêt w górê i na dó³. Pocznie go
zagon morskich wa³ów z boku na bok k³aœæ, biæ w pierœ jakoby belk¹! Straszne, siwe morze!
Och, wœciek³e!
Du¿o ja w ¿yciu twardych dzie³ widzia³, a nigdy jako wtedy. Strach me obszed³, woko³o. Bliska a niespodziewana œmieræ zajrza³a w oczy, tchnê³a w twarz... Rozmiot³a burza nasz¹ flotyllê z trzynastu okrêtów z³o¿on¹ w cztery strony œwiata. Dwa tylko zdo³a³y na powrót do
portu zawin¹æ. Trzy wpêdzone zosta³y do kana³u Piombino miêdzy wysp¹ Elb¹ a l¹dem suchym, okrêt grecki rozbi³ siê ca³kiem o ska³y i ze stu szeœædziesiêciu ludzi tylko jeden kapitan Kastus ze sw¹ ¿on¹ na brzeg siê wydoby³ z toni. Reszta okrêtów, a miêdzy innymi nasz,
lata³a w morzach, miotana wœciek³oœci¹ ¿ywio³ów. Ani przez ten czas strawy, ani napitku. Kto
le¿a³ bez duszy i tacza³ siê z koñca w koniec sali pod pok³adem, tego kapitan nie móg³ braæ
do roboty, ale który móg³ ustaæ na nogach, tego na pok³ad i do lin! Niejednego ba³wan hukn¹³
w piersi i po³kn¹³ pianami na wieki wieczne. Bosy, przemok³y do ostatniej nitki, spracowany
a zeszarpany od womitów, bez si³y w sobie ci¹gn¹³ cz³ek one liny. Jednego razu w ciemn¹
noc grzmotnê³o okrêtem w jakieœ ska³y. Zatrzeszcza³, zadygota³ i leg³ na boku. Stan¹³.
Us³yszeli my krzyk kapitana: „Siekiery! Tnij liny! Tnij drugi maszt! Armaty z zatopionego
krañca w morze!” Dali go wtedy, co mocy w ramieniu! Plusnê³y nasze dzia³a, wszystkie szeœæ
jak jedno - i okrêt wolno, wolno wsta³, sprostowa³ siê. Po czterech dniach i czterech nocach
zacz¹³ wreszcie ¿ywio³ naci chaæ. Dopiero ja z towarzyszami - spaæ. Zimnica trzêsie, sny
straszne... Piæ... Nie wiedzia³eœ, cz³eku, owo zgo³a, gdzieœ jest, co siê dzieje. Tymczasem rozbite nawy znalaz³y siê miêdzy Wyspami Balearskimi a brzegiem Hiszpanii. £ata³ siê tam nasz
statek, stroi³ w ¿agle. Po kilkunastu dniach zebra³ siê wreszcie i pop³yn¹³ ku Maladze. Tam
ju¿ i inne cz³onki flotylli zd¹¿y³y. Dopêdzi³ nas okrêt, na którym by³ szef batalionu Bolesta
starszy, który to okrêt pod Syrty afrykañskie by³ zapêdzon. W lipcu okrêt nasz podniós³ kotwicê, a steruj¹c po podl¹dziu, miêdzy brzegami Gibraltaru i Algesiras a Ceut¹ w Afryce,
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szed³ wolno w stronê naznaczon¹. Widzieli my go³ym okiem z pok³adu star¹ ziemiê... Cicho
by³o i piêknie. Ledwie siê marszczy, ledwie gzi morze. Jeszcze mi w oczach do dziœ dnia stoj¹
one dwa brzegi dalekie. Brzeg hiszpañski, z którego strzelaj¹ w niebo góry skaliste, nagie,
gdzieniegdzie poros³e pini¹ i cyprysem... Pierzaste liœcie wierzcho³ków palmowych wznosz¹
siê z kujaw piachu, p³asko rozci¹gniêtych na brzegu Afryki. Jakoby wiklowe chlusty widz¹
siê z dala, jak u nas po nadrzeczu. Jeden za drugim sz³y okrêty. Ludzie nasi odkryli g³owy.
Milcz¹ i ¿egnaj¹ siê oczyma z l¹dem, co ich wyda³. Straszny ¿al...
Nazajutrz zawinêli my do Kadyksu. Pó³brygada, maj¹ca siê przesi¹œæ na inne okrêty, wysiad³a w Kadyksie i dwanaœcie dni straci³a na przygotowania do odjazdu. W sierpniu dopiero
z pomyœlnym, pó³nocno-wschodnim wiatrem opuœcili my port, ominêli cypel Tangeru... Idziemy miêdzy wysp¹ Mader¹ a Kanaryjskimi, potem jeszcze dalej. Wiater siê odmieni³, weszli
my na wody kr¹¿¹cego oceanu. Odt¹d stateczny, wschodni wiater przy niebie pogodnym dozwoli³ nam sterowaæ prosto po kêdzierowatych falach ku Antylom. Upa³y nasta³y najstraszliwsze. Noce tylko przynosi³y chwilê odetchnienia. Pod sam koniec sierpnia taka cisza nasta³a w morzach, ¿e nawy sta³y jak na murowanym fundamencie, na litym zwierciadle. Czekali
my z upragnieniem zachodu s³oñca. Ledwie siê utopi³o w onych stoj¹cych równinach, wznosi³ siê w tym miejscu, gdzie zginê³o, blady, sinawy pas œwiat³a zodiaku. Dygota³ wtedy ka¿dy, bo by³o tak, jakby z trójk¹ta nachylonego nad wodami patrza³o w nas oko wieczne. Podobne my widywali dzieckami w koœcio³ach rodzinnych wsiów. Ale wtedy! Deska onego trójk¹ta by³a u podstawy rozleg³a jak samo morze, a szczyt jej gubi³ siê w schodz¹cej nocy...
Nocami œwieci³ nam ksiê¿yc. Nieraz my go opasali oczyma i tak oto ca³¹ noc le¿ym na pok³adzie czuwaj¹cy, dokiela blady i zimny nie odszed³ w odmêty zachodniej strony. Œwieci³a
nam gwiazda wieczorna tak wielka, ¿e siê od niej strza³a poz³ocista k³ad³a na poprzek morza.
Nieraz, bywa³o, wyjdzie z topielów b³êdna, sucha chmura i wszystkie oczy powiedzie na
wschód, w niezmiernoœæ oceanu, rzuci na nas widzenie senne l¹du ojcowskiego... Zmniejszono nam racje jad³a i wody. Woda sta³a siê brudna, cuchn¹ca, pe³na robactwa, a i tej tylko
kwartê na cz³owieka dziennie dawali. Par sta³ siê taki, ¿e mdla³ najtê¿szy. Smaga w ustach
dniem i noc¹, ¿e siê wargi raz kole razu trzaska³y. Jêzyk wysech³ na such¹ drzazgê. ¯o³nierz
jako to ¿o³nierz. Skaka³ z pok³adu w morze dla och³ody. •le siê to najczêœciej koñczy³o: jedni dostawali kurczów, a inni od rekinów i morskich wilków po¿arci.
Oko³o pierwszego wrzeœnia ockn¹³ siê wiater wschodni i z najwiêksz¹ szybkoœci¹ pogna³ nas
ku wyspom. Ale dopiero w po³owie paŸdziernika ujrzeli my przyl¹dek Samana. Wkrótce
wp³ynêli my do zatoki Mancenilla i pod miastem Cap-Français rzucili kotwicê. Odt¹d zaczê³y siê nasze dzieje. Ju¿ wtedy wódz zbuntowanych Murzynów, Tussen-Luwertiur, zdrad¹ pochwycony zosta³, odes³any do Francji i tam w jakimsi ponurym zamku ¿ywota têgiego dokona. W sierpniu 1802 roku rozesz³a siê po uciszone j wyspie szeptana wieœæ o zaprowadzeniu
pomiêdzy Murzynami niewoli. Takie postanowienie francuskiego rz¹du wzbudzi³o powszechn¹ zgrozê i sta³o siê has³em rokoszu. W górach San-Domingo stanie na czele Kreolów
Murzyn Lamur de Rans, w Walier wzbudzi bunt San-Susi, w Dondon Noël, w Plesans - Sylla, w okolicach Port diu Pe - Makaja. Istotnym przecie¿ wszystkich wodzem by³ Karol Beler,
a tego siedliskiem by³y góry Kaho. Prawie ca³a ludnoœæ murzyñska na wyspie z³¹czy³a siê
z Mulatami i chwyci³a za broñ. Kapitan jeneralny Leklerk, podszczuwany przez naczelników
murzyñskich, co jeszcze w s³u¿bie pozostali, takich jak Dessalin, ten sam, co siê potem za
cesarza wyspy Haity pono og³osi³ - postanowi³ szerzyæ wœród nieprzyjaciela postrach mor268

derstwami. Pastwiono siê na jeñcach wojennych. Wysz³a taka zasada, ¿e ka¿dy jeniec wojenny ma skonaæ wœród tortur. Murzyn z³apany z broni¹ w rêku, a nawet i bez broni, ale w .polu,
wszystko jedno: winny czy niewinny, œmierci¹ kona³. Przeciwna strona czyni³a to samo. Nowy
to dla nas by³ sposób prowadzenia wojny. Okropne choroby trupami zaœcie³a³y pole, a nade
wszystko straszliwa „ciotucha” - ¿ó³ta febra. Dziwna to by³a s³aboœæ. Jednych zabija³a na
miejscu, jak piorun, bez ¿adnych poprzednich oznak, a dla innych by³a d³ugim, bezlitosnym
konaniem. Tak to nagle, pamiêtam, umar³ nasz podporucznik Bergonzoni na pok³adzie fregaty. Pewnego poranka, o samym œwitaniu, wszed³ by³ do kajuty kapitañskiej, w której przebywa³ szef Ma³achowski. Gdy go ten spyta³, czego by ¿¹da³, Bergonzoni, jako ¿e by³ s³u¿bista,
wyprostowa³ siê i oœwiadczy³, jako przybywa oœwiadczyæ, ¿e umiera. Wzi¹³ go szef pocieszaæ i uspokajaæ. Nic nie rzek³ i wyszed³ na pok³ad. Tam post¹pi³ kilka kroków naprzód, pad³
i skona³. W³o¿yli go w wór, kulê wielkiego kalibru uwi¹zali przy nogach - i w morze. Inaczej
by³o z przewlek³¹ chorob¹. ¯o³nierz czu³ w marszu jakoby cios od kuli. Nieraz przysiêga³y
siê stare wiarusy, ¿e ich kula przebi³a, gdy naokó³ by³o cicho, a nieprzyjaciela nigdzie. Zaraz
nastêpowa³o wielkie os³abienie, dochodz¹ce a¿ do omdleñ. Rêce i nogi przeszywa³ ból, jakby
by³y po³amane. Trzês¹ce zimno. Wszczyna³ siê wielki trzask w czole, potem we wszystkich
stawach i w krzy¿u. Nieszczêœliwi s³yszeli uderzenia pulsu w skroniach, oczy im wysadza³o
na wierzch i przemienia³o w s³up. Straszliwa bojaŸñ i wielka, niezgruntowana têsknota nie
daje pono spocz¹æ biednej myœli. Nigdzie ulgi. Dech pêdzi, jakoby ci Murzyn piersi zgniót³
kolanami. Ju¿ po up³ywie dnia twarz nabrzmiewa i zaczyna czerwieniæ siê jak u cz³owieka
mocno spitego winem. Myœli okropne hulaj¹, a sen za oceany ucieka. Wnet skóra ¿ó³knie,
a bia³ka oczu stan¹ siê jak szafran. Na trzeci dzieñ zwidzi siê choremu, ¿e ju¿ przesz³o, ju¿
lepiej. Duch mê¿niejszy, oddech wolniejszy. Ale oto zacznie ustami, nosem, uszami, a nieraz
wprost ze skóry na szyi, na policzkach ciec wolno krew rzadka, czerwonoruda. Nogi zimne
jak marmur, oczy ze szk³a. Pot zimny, czarne womity, gangrena r¹k i nóg - i wreszcie ju¿
upragniona œmieræ. Ilu to ja tam kamratów wypatrzy³ w onych pochodach! Ile ja cierpieñ ich,
zwierzeñ, spowiedzi wzi¹³ na barki! Och, a tamten okrêt...
Jednego razu zawin¹³ z oceanu do przystani Cap-Français okrêt pasa¿erski. Siedzia³em ja
wtedy na brzegu morskim, zabity na ciele i na duchu. Ju¿ to by³o po raku naszego wojowania
na wyspie. By³em zranion w nogê i kurowa³em j¹ ta, zasypuj¹c ranê mia³ko tartym prochem
strzelniczym, zalewaj¹c winem co najtê¿szym, a dla odmiany wod¹ morsk¹. Kula murzyñska
nadar³a mi miêsa niema³o, st³uk³a i roztrzepa³a koœæ. Spuch³ kulas jak baran, wiêc pozwolili
mi naczelnicy siedzieæ i wylegiwaæ siê u brzega. A no siedzimy coœ w dziesiêciu czy we dwunastu towarzysza, wszystko kalek, i gwarzymy o naszej wyspie. A ju¿ my siê na niej wy¿ej
czuba na¿yli. Co który powie zdarzenie, to jedno od drugiego lepsze, jakby je sam diabe³
wymyœla³. Duszy swojej to ju¿ ¿aden nie czu³ czy nie mia³... Ka¿demu wszystko jedno:
œmieræ- to œmieræ, a ¿ywot - to ¿ywot. Darowaæ komu ¿ycie czy mu je skróciæ-jedna jedyna
chwila. Ani ta przedtem zastanowienia, ani potem krzyny ¿alu. Przygna³y tedy fale pod brzeg
okrêt z daleka. ¯agle na jego rejach rozpiête wisia³y trzema rzêdami, jeden nad drugim. Czarne by³y, mokre, dziurawe jak ³achmany na zbóju. Wietrzyk je czasem rozd¹³, i wtedy statek
szed³ kadysi w morze, to znowu œrodkowa po³aæ ¿aglów zaczyna³a siê flañtaæ i zwisaæ, a nawa do nas wraca³a, bezradna jak ten korek na fali. Podp³yn¹³ ta ku niej Murzynek portowy na
swej pirodze z dêbu korkowego, wdrapa³ siê jak ma³pa po linach na pok³ad. Patrzymy: zrobi³
na nim krok, zrobi³ dwa - i jak¿e nie pójdzie w dó³! Buch w ³ódkê i we wios³a! Tylko siê
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miga³. Wyskoczy³ na brzeg... Patrzymy: ca³y na popió³ zbiela³ ze strachu. Œlepie mu ko³uj¹,
ko³uj¹, gêba siê trzêsie, kolana t³uk¹ jedno o drugie. Dopiero gdy my mu zagrozili, ¿e kul¹
w ³eb weŸmie, jeœli nie bêdzie gada³ a ¿ywo, wybe³kota³, co widzia³. Ca³a za³oga, kapitan,
sternik, wszyscy podró¿ni do ostatniego majtka, wszystko, co tchnie powietrzem, wymar³e
na ¿ó³t¹ febrê, le¿y pokotem. Widzieli my go z dala, ów cmentarz chodz¹cy po morzu, i œmieli
my siê z niego miêdzy sob¹:
„Na taki ci to g³upi koniec przysz³o - mówili my - piêkny okrêcie!...”
Fale by³y ciche i dobre, jak bywaj¹ nieraz rankiem w dzieñ jasny na jesieni. Przyp³yw je dopiero zacz¹³ poganiaæ ró¿an¹ ga³¹zk¹, ¿eby tañczy³y doko³a kamieni stercz¹cych pod brzegiem, ¿eby z pluskiem lecia³y w kamienne ostoje. Ka¿da nowa fala rzuca³a nam pod stopy
swój niezapomniany dŸwiêk, w którym s³ychaæ g³os znajomy, jakoby prêdkiego wiatru w podlaskim lesie. Zaraz po niej grzmia³a druga, za tamt¹ pêdzi³a trzecia. Jeden g³os wlewa³ siê
w drugi; przenika³y siê wzajem, obejmowa³y wpó³ i dzwoni³y nad naszymi g³owami, jak daleko hucz¹ce dzwony w podlaskim koœciele. Na tych b³êkitnych we³nach, na b³êkitnych albo
powleczonych barw¹ ¿ywego srebra, przyp³yn¹³ potêpiony okrêt tak blisko, ¿e my weñ oczyma zajrzeli. Szalupa zaczepiona bi³a go w bok, t³uk³a siê i k³apa³a. Zwisaj¹c¹ banderê wiater
kiedy niekiedy wyd¹³... Kad³ub okrêtu szed³ ku nam to prawym, to lewym bokiem, to krêci³
siê w ko³o, przechyla³, jak gdyby pragn¹³ koniecznie pokazaæ nam swój pok³ad i taczaj¹ce
siê po nim ¿ó³te, rozdête trupy. Œmiali my siê z niego i z nich... Minê³o po³udnie. Wzmóg³
siê wiater. A¿ siê ów statek weŸmie i wœciecze ze z³oœci. Wyd¹³ têgo ¿agle, przechyli³ siê na
bok, zatoczy³ ko³o œwiszcz¹ce i poszed³ w morski ocean. Widzieli my go, jak siê stawa³ ma³y,
coraz mniejszy, czernia³, znika³, jak siê zawlók³ sin¹ mg³¹ i przepad³.
„IdŸ straszyæ innych, g³upcu! - wo³ali my za nim. - IdŸ innym œmierdzieæ swoimi trupami!
Nam ta trupy nie dziwne...” Jêzyk ludzki tego opowiedzieæ nie potrafi, co za bezrz¹d opanowa³ wojsko francuskie. Trzecia ledwie czêœæ ¿o³nierzy trzyma³a siê na nogach. Ka¿dy zniechêcony, dra³as, w zniszczonym ubiorze, smêtny, wypatrywa³ miejsca, w którym go œmieræ
dopadnie. Jeden tedy oddawa³ siê najwœcieklejszej rozpuœcie, swawoli i bezprawiom, jakich
rozum nie obejmie, hula³, pi³, rozbija³ bagnetem, wydziera³ maj¹tek i cnotê, noce spêdza³
wœród Kreolek, Murzynek, Mulatek, a drugi gotowa³ siê na œmieræ w postach i trawi³ noce
krzy¿em le¿¹c obok. pos³ania. Szpitale pe³ne by³y chorych, zalegaj¹cych pokotem na ziemi
bez dozoru, pomocy i opatrzenia. Wszelka subordynacja usta³a, porz¹dki wojskowe zgo³a
znik³y. Szeregowiec równy by³ wodzowi. Nikt ta ju¿ nie zajmowa³ siê myœl¹ o wygrywaniu
bitew, o s³awie. Serca zlodowacia³y, dusze siê objawi³y zbójeckie. Bagnet sta³ siê ostatnim
prawem. Ka¿dy siê tylko podle, haniebnie lêka³ albo jeszcze nikczemniej ³ajdaczy³. By³a przecie jedna dusza, dusza bez trwogi... To Paulina Buonaparte, siostra Pierwszego Konsula a ¿ona kapitana generalnego Leklerka. Nie straci³a w owych czasach ani odrobiny fantazji. Przeniós³szy siê z Cap-Français do wiejskiego ustronia, wpoœród nieustaj¹cych uczt, zabaw, tañców, muzyki stara³a siê zapomnieæ o tym, co siê rozgrywa³o doko³a. By³ czas, kiedy my trzymali stra¿ przy tej siedzibie. W lekkim i przewiewnym pa³acu miêdzy palmami huczna muzyka, œpiew. Wino la³o siê brodem. Czêsto wprost z balu, z bezcennych kobierców podjêli my
trupa tancerza, wynieœli za ogrody pa³acu i zakopali w ziemiê. Ale takie sprawy nie przerywa³y tañca. Mówi³o siê piêknym paniom i weso³emu gronu oficerów, ¿e ten a ten poszed³
spocz¹æ na chwilê pod cieniem palm i magnolii.
Och, wyspo, wyspo!
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Ziemskim zda³aœ nam siê rajem, gdy my z dala ujrzeli tw¹ piêkn¹ górê Cibao, okryt¹ piniami
i woniej¹c¹ jod³¹. Œliczne twe rzeki wyp³ywa³y stamt¹d - Neira, Artibonit, Juna - o wodach
przezroczystych jak dr¹¿ony kryszta³. Wilgotne ciep³o bi³o na nas z niskich sawannów, z gêstwin lasów palmowych... Ona dzika, nie widziana obfitoœæ zió³, co pokrywa³a wilgotne brzegi, poszarpane od fal morza. Oczy nie mog³y siê nacieszyæ widokiem ró¿owobarwnych ptaków, flamingów, jakby kwiatów lataj¹cych, co uganiaj¹c siê za rybami rozwesela³y p³aszczyzny zatok. Ledwie my stanêli nog¹ na tym l¹dzie, oczu my oderwaæ nie mogli od palm wachlarzowatych i trzciniastych, co tworz¹ szemraj¹ce gaje i puszcze, od paproci wysokich jako
nasze sosny i œwierki. Szli my do pierwszego miasta szerokimi ulicami, które by³y wysadzone drzewami pomarañcz, cytryn i brezyli¹. Gdzieœ okiem rzuci³, widzia³eœ z radoœci¹ figi, pola
trzciny cukrowej, drzewa kakaorodne, tytuñ, ry¿, proso, kukurydzê...
Ale wprêdce przyjdzie straszne ocknienie. Owe nadmorskie sawanny s¹ tak nisko po³o¿one,
¿e siê nie dŸwigaj¹ ponad mielizny zatok. Porasta je drzewo manyles, podobne do blekociny.
Te to smugowia mokn¹ w porze deszczów, które siê lej¹ g³ównie w porze naszych godów
zimowych. Kraby znowu, jaszczurki a gady zdychaj¹ i gnij¹ zalane w swych karpach i dziurach od wylewu rzek. Takim tedy porz¹dkiem wstaje zimow¹ por¹ ponad morzem jedno bezgraniczne bajoro pe³ne oknisk niezgruntowanych, duchowim, sk¹d wywala siê ziew zgni³y
z zapachem smo³y niesmo³y... Komar, zwany moskitem, tnie tak, ¿e na miejscu uk¹szonym
zostaje krosta i b¹bel jak od sparzenia ukropem. A dopiero¿ gdy z wiosn¹ pocznie ogniste
s³oñce przepalaæ powietrze na wskroœ! Nastaje taki par, ¿e koniec œwiata. Rzuca siê na cz³owieka kleszcz zaskórny, zwany Bzik, sk³ada pod paznokciami torebkê z zarodkiem, a te we
dwadzieœcia cztery godziny urastaj¹ w gruczo³ tyli jak laskowy orzech. Dopiero to sklamantes! Ból okropny, a po nim czêsta gangrena i œmieræ. Mrówki skrzydlate ³a¿¹ po œcianach, po
sto³ach i tn¹ cz³owieka. ¯ebyœ umiera³ ze strudzenia po ca³odziennym marszu, skoro ci siê
do ³ó¿ka dostan¹, wstawaj, bratulu, i umykaj w pole! Potem nauczyli my siê radziæ sobie z nimi, ale w pierwszych pocz¹tkach, cudeñki, co my cierpieli. Potem nie k³adli my siê spaæ inaczej, tylko w sza³asach, gdzie mahoniowa deska zastêpowa³a stó³, ³ó¿ko by³o z surowej skóry bawo³u, zawieszone na s³upach, a przez ca³¹ noc dla odpêdzenia komarów tli³y siê pniaki
spróchnia³e.
Och! noce, noce!
Nieraz ju¿ dawno wiater pocz¹³ wiaæ od l¹du, noc póŸna, a ty, cz³owieku, usn¹æ nie mo¿esz.
Drzemiesz niby, a przez sen s³yszysz, ¿e ¿aby rechocz¹ jakoby u nas w parn¹ a krótk¹ lipcow¹
noc... Konik polny poskrzypuje.
Przelatywa³y straszne burze, których s³owo ludzkie nie wypowie. Wtedy w lasach, powi¹zanych lianami, wyrywa³o dukty na parê wiorst, las wali³ siê pokotem jak ¿yto po ulewie.
Zwierz ucieka³ jak oszala³y, a ca³e Litwy ptactwa wicher straszliwy gna³ w ocean i ciska³
w wodê. Cz³owiek, nawyk³y do jag³ów a do ¿elaznej kaszy, mia³ ci teraz ile chcia³ pomarañczów, ananasów, moreli, cynamonowych jab³ek, granatów. Mog³eœ rabowaæ w bród po plantacjach banany, pistacje ¿ó³toró¿owe... Ale nasz ¿o³nierz i tego nie czyni³. Jak my pierwszego
dnia po wyl¹dowaniu dostali placki z manioku, zwane kasaw, tak my tym ¿yli ci¹gle, a¿ do
ostatka, bo nam chleb swojski, sitny przypomina³o.
Ile to walk, ile pochodów, utarczek, œmiertelnych bojów! Od pierwszej do ostatniej chwili...
Pierwszy batalion pod dowództwem Murzyna, genera³a Klerwo, przy³¹czony do pó³brygad
murzyñskich, ju¿ w oœm godzin po wyl¹dowaniu ruszy³ do boju. Wnet przecie ów murzyñski
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genera³ zdradzi³ naszych i ze wszystkim czarnym wojskiem swoim przeszed³ na stronê powstañców. Polacy pod kapitanem Wodzyñskim zatarasowali siê w koœciele i mê¿ny dawali
odpór, a póŸniej ze strat¹ stu kilkudziesiêciu ¿o³nierzy wymknêli siê z pu³apki i uszli do fortecy pod Cap-Français. Dziêki tylko ramieniu polskiemu to miasto ocalone zosta³o od napaœci i zag³ady. Ale ten pierwszy batalion, walcz¹c tam w³aœnie pod Cap-Français, uleg³ zarazie. Z tysi¹ca ludzi, którzy weszli do miasta, w przeci¹gu jednego miesi¹ca zosta³o oœmdziesiêciu kilku. Drugi batalion pod wodz¹ starszego Bolesty, gdziem i ja s³u¿y³, wyruszy³ pod
rozkazy Dessalina, genera³a murzyñskiego, w kierunku rzeki Exter. Przeprawili my siê przez
rzekê Artibonit w czó³nach pirogowych z jednego kloca mahoniu i przyszli my do miejsca St.
Marc. W kilka dni póŸniej Dessalin z ca³¹ dywizj¹ Murzynów przeszed³ w nocy na stronê
powstañcz¹, którzy stali naprzeciwko nas pod komend¹ Krzysztofa i Paw³a Luwertiur. Ech,
bieda, bieda!... Jeden batalion tych Murzynów, czterystu ch³opa jak heban, nie zd¹¿y³ udaæ
siê w pochód za Dessalinem. Ledwie na doœwitku dnia spostrze¿ona zosta³a zdrada tamtego.
Jeden jedyny nasz polski batalion Bolesty nie by³ w stanie utrzymaæ w karbach i zmusiæ do
boju z rodakami kilkuset têgich a uzbrojonych Murzynów. Co z nimi robiæ? Puœciæ na wolnoœæ, to powiêksz¹ armiê wroga, wlec ze sob¹, to zdradz¹ w najgorszej chwili. Genera³ Fressinet, nasz nowy dowódca, Francuz rodowity, rozkaza³ czarnym wyst¹piæ do apelu, jak co
dnia. Zwyczaj wojskowy ka¿e stawaæ do apelu bez broni. Skoro na plac wyszli, nasz batalion
z rozkazu Bolesty otoczy³ ich ze czterech stron. Genera³ Fressinet wyszed³. Da³ znak. Murzyni nie spodzieli siê nawet. Chwycili my za broñ i wyk³uli my bagnetami bezbronnych, wszystkich czterystu, co do nogi. Nie up³ynê³o pó³ godziny, ju¿ ani jeden nie zipa³.
- Milcz! - wrzasn¹³ Trepka zataczaj¹c siê na œcianê. - Milcz, nie mów do mnie!...
¯o³nierz patrza³ na niego ch³odnym, obojêtnym okiem. Na chwilê zamilk³.
- Po toœcie tam pop³ynêli... - jêcza³ wal¹c w stó³ piêœciami.
- Wojna jest wojna - rzek³ Ojrzyñski. - Bóg nasz sêdzia, nie waszmoœæ. W parê tygodni czasu
z naszego batalionu, który tysi¹c mia³ ludzi, zosta³o nas stu kilkunastu. ¯ó³ta febra... Och, z³e
to czasy! Tam my w gor¹cej ziemi z³o¿yli starszego Bolestê, kapitanów Osêkowskiego i Rêbowskiego... Z³e to czasy!
Trzeci batalion 113 pó³brygady wyl¹dowa³ by³ w Port-au-Prince. W ci¹g³ych marszach,
utarczkach, walkach, znojach, gdy dzieñ i noc trza by³o z wrogiem braæ siê za orzydle, z chorób samych utraci³ szeœciuset ludzi. Tak to, panowie bracia: z 3700 ch³opa jak dzwona bukowe, którzy wysiedli na l¹d w San-Domingo, zosta³o nas ¿ywych trzystu, a oficerów naszych
kilkunastu.
Po œmierci Leklerka przyszed³ nad nami przewodziæ Roszambo. Ten powzi¹³ myœl - psy rozjuszone, æwiczone g³odem i ch³ost¹, puszczaæ na Murzynów. Wtedy ju¿ druga nasza legia,
czyli 114 pó³brygada, wsiad³szy na statki w Genui przyp³ynê³a do Antylów. Pamiêtam, jak
zawija³y z oceanu do zatoki wolno id¹ce okrêty: ,,le Fougueux”, ,,Héros”, ,,la Vertu”, ,,la
Serpente”, „l’Argonaute” i inne. Sta³a nas garsteczka na brzegu, ¿eby przybywaj¹cym oddaæ
honory i przywitaæ ich w progu wyspy. Ujrzawszy nas zadr¿eli. Có¿ dopiero, gdy pos³yszeli
z ust kapitana Przebendowskiego, który by³ osobistym adiutantem genera³a Roszambo, ¿e
przed nimi stoi po³owa pierwszej legii... Wkrótce nowi przybysze wyruszyli przeciwko Murzynom. Rozdzieli³y siê nasze drogi. Wnet us³yszeli my o œmierci porucznika Weigla i dzielnego adiutanta-majora Królikiewicza w bitwie u redut Carvahanac... W tym to czasie ja sam
przeby³em ¿ó³t¹ febrê, alem siê z niej wyliza³. Le¿a³em w bar³ogu d³ugi czas miêdzy ¿yciem
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a œmierci¹. Nie wiem, co siê dzia³o z braæmi na przeklêtym l¹dzie. Dusza moja sczerstwia³a
wtedy i uczyni³ siê z niej jakoby p³ytki brzeszczot, co krwi¹ ocieka. Uda³o mi siê wreszcie
dostaæ z kilku towarzyszami zwolnienie i wróciæ do Europy. Wsiedli my na fregatê id¹c¹ do
Brestu i dopiero w morzach cz³owiek westchn¹³. Szczêœliwie przyby³em do Francji. Wyznaczono nam na mieszkanie Châlons-sur-Marne, dano pó³ ¿o³du. Ale skoro cz³owiek przyszed³
do siebie, natura poci¹gnê³a w szeregi. Obwieœcili now¹ kampaniê. Wci¹gnêli my siê w kilku
do szeregów francuskich - i znowu marsz-marsz! Zabi³o serce, boæ my szli wprost na Wiedeñ. I weszli my w otwarte jego bramy. Austerlitz! Oto ja ujrza³ te czeskie i morawskie wzgórza, com je jako piechur austriacki przemierzy³. W dali, w dali sinia³y nasze wysokie góry.
Ale nie s¹dzono mi by³o wst¹piæ na swoj¹ ziemiê. U samych jej drzwi musia³em przyklêkn¹æ
i czekaæ: strzaska³o mi nogê, urznêli...
- Sprawiedliwie mówisz... -rzek³ twardo Trepka. -Niegodne by³y wasze nogi, ¿eby na ziemiê
tê wst¹pi³y. Bóg pewnie karze za takie czyny jak wasze na wyspie.
- Zemsta jest moj¹, mówi Pan... - g³ucho odpar³ ¿o³nierz.
- Na skinienie uzurpatora, wskutek intrygi jego wspó³szalbierzów deptaæ wolne ludy, dusiæ
plemiona...
- Zemsta jest moj¹, mówi Pan. Nic waszmoœæ nie wyrokuj! Spojrzyj no, co siê sta³o... Dwanaœcie lat my przelewali krew w zawrociach œwiata. Bracia moi co do jednego prawie wwalili siê
w mogi³y z g³uch¹ rozpacz¹. A teraz... Rakuskie mocarstwo roztr¹cone jak kupa zgonin. Doda³
ramienia pod Jen¹, pod Auerstadt - i pruskie pañstwo roztr¹cone! Uzurpator! ten sam uzurpator
jest panem Berlina i panem Wiednia. Nie wiesz waszmoœæ owo zgo³a, co mówisz... Niech ¿yje
Cesarz! Po stokroæ! Po tysi¹ckroæ! Chwa³a mu wieczna! A teraz, s³yszysz waszmoœæ, dopad³a
miê tu wieœæ w jednym miasteczku: idzie w Poznañskie, w Mazowsze... Do Warszawy! Przez
¿ywy Bóg tak bêdzie! Armie przemierzaj¹ równiny moje, gdzie rz¹dzi³ Prusak. Obok nich
wstaj¹ ze snu powiaty, miasta, wsie. I teraz dopiero pójd¹ w bary! Niemca tam ju¿ jednego cz³owieka nie masz! Ja tylko jeden jedyny, com obszed³ œwiat czekaj¹c na tê chwilê, nie pójdê z nimi. Ale nim piach mi oczy zasypie dowiem siê reszty. Niech ¿yje Cesarz!
Rzek³szy te s³owa ¿o³nierz wsun¹³ g³owê w ramiona i ca³y siê zgarbi³, jak gdyby w sobie samym ukryæ chcia³ resztê myœli. Ju¿ ranny œwit przeciekaæ zacz¹³ przez szpary okiennic. Woskowe œwiece dawno pogas³y. Trepka pchn¹³ okno jedno i drugie. Mokry, rezed¹ pachn¹cy
ch³ód ciemnego rana jesieni buchn¹³ do dusznego pokoju.
M³ody Cedro ukaza³ siê w oœwietleniu poranka jak inny cz³owiek. Sta³ na tym samym miejscu z rêkoma splecionymi na porêczy krzes³a. Twarz jego by³a blada i szczególnie wyd³u¿ona. W³osy by³y podniesione jak od wichru. Spod nawis³ych powiek surowe, zamyœlone Ÿrenice nie schodzi³y z twarzy ¿o³nierza.
Z nag³a westchn¹³ i wstrz¹sn¹³ siê gwa³townie. Zimny uœmiech przelecia³ po jego twarzy.
- Rafa³! - zawo³a³ g³osem gromkim, szukaj¹c towarzysza oczyma.
Tamten siedzia³ na niskim sto³eczku, z g³ow¹ bezw³adnie le¿¹c¹ na d³oniach. Podniós³ leniwie i niedbale czo³o. Rzek³ z wyrazem szczególnej wzgardy:
- Wiem, wiem...
Obadwaj uœmiechnêli siê do siebie czy do jakiejœ myœli nowej, nieznanej.
- Bodaj to wszyscy diabli! - zgrzytn¹³ Trepka wychodz¹c z izby i z trzaskiem rzucaj¹c drzwi
za sob¹.
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Strzemienne
Rzeka Pilica, na któr¹ w dniu 28 listopada 1806 roku spad³ niespodziewany zaszczyt stanowienia granicy miêdzy Królestwem Galicji a szeœcioma departamentami popruskimi, by³a tak
uwa¿nie i pieczo³owicie przez Grenzregimenty strze¿ona, ¿e o przeprawie nawet mowy byæ
nie mog³o. Rozstawione wojska, nie przepuszczaj¹c nikogo zgo³a, nawet poczty listowej,
strzela³y bezwarunkowo do ka¿dego, kto siê do rzeki zbli¿a³. Kara g³ówna, to jest œmieræ
przez powieszenie, naznaczona przez rz¹dy Galicjów na œmia³ka, który by siê oœmieli³ przekradaæ „do Polaków”, parali¿owa³a wykonanie zamiaru, dawno powziêtego przez Cedrê i Rafa³a. Wielokrotnie Szczepan Trepka wymyka³ siê bryczk¹ to tu, to tam, upatruj¹c dyplomatycznie znoœnego miejsca przeprawy. Wraca³ przemarz³y, zmokniêty, g³odny i z³y, a kl¹³ na
czym œwiat stoi. Trzy tygodnie czasu zesz³y na przygotowaniach i przeszpiegach. Nareszcie
w po³owie grudnia nadesz³a sekretna wiadomoœæ, ¿e granica po Nadwiœlu od strony Œl¹ska
mniej jest strze¿ona, a przynajmniej, ¿e kordon tamtejszy nie jest tak gêsty jak nad Pilic¹.
Postanowiono tedy korzystaæ ze sposobnoœci i nie traciæ ani chwili czasu. Dla niepoznaki
obadwaj awanturnicy postanowili wyruszyæ niby to na polowanie, konno i z psiarni¹. Spod
Tarnowa dopiero mieli wsi¹œæ w dyli¿ans jako m³odzieñcy lekkomyœlni, zd¹¿aj¹cy na karnawa³ do Krakowa. Trepka zostawa³ w domu. By³ ju¿, jak mówi³, za stary do tego rodzaju wypraw i coœ tam jeszcze na swoje usprawiedliwienie przy³¹cza³ bardzo uczonego, o czym m³odzi jego przyjaciele s³yszeæ nie chcieli.
Co ostatecznie uradzono, zaraz wesz³o w ¿ycie. Osiod³ane w nocy konie sta³y u ¿³obów.
Strzelec Walek ze sfor¹ chartów wyjecha³ poprzedniego dnia do znajomego myœliwca pod
Tarnów. Wsta³o wreszcie owo Bodnia zimne, wietrzne...
Deszcz ze œniegiem, chamerami przelatuj¹cy, powleka³ grudê na drogach ³añcuchem oknisk
i ka³u¿, œliskich jak lód. Œwiat³o nie by³o w stanie wydrzeæ siê z powrozów nocy, choæ dawno
ju¿ by³ poranek. Zdawa³o siê, ¿e dzieñ nie nadejdzie... Ogieñ dymnie i z oporem p³on¹³ w czeluœci pokojowego komina. Obadwaj spiskowi krz¹tali siê z poœpiechem po izbach starego dworu, czyni¹c ostatnie przygotowania. Byli ubrani w grube buty, w kurtki myœliwskie. Harapy mieli
w rêku, kordelasy u pasa. W zanadrzu odzie¿y ka¿dy z nich pieœci³ ukryt¹ krótk¹ broñ.
Trepka by³ z³y, rozj¹trzony, dokuczliwy. Mówi³, ¿e jest niezdrów, i o byle co wœcieka³ siê na
s³u¿bê. Siedzia³ w rogu sofy i co chwila zrywa³ siê na równe nogi jakby z zamiarem og³oszenia wielkiej tajemnicy. Koñczy³o siê przecie¿ na wybuchu przekleñstw, w których miesza³y
siê w chaos wyrazy niesalonowe polskie, francuskie, wêgierskie, a mo¿e nawet i tureckie.
- W ka¿dym razie - pomrukiwa³ - kiedy otrzymacie krótki a wêz³owaty rozkaz wyrzniêcia co
do nogi klanu jakich Kafrów czy Botokudów w domniemanym interesie sko³atanej... hm, hm,
miejcie równie¿ niejak¹ klemencj¹ na oku. Po prostu przez zaskórne wyrachowanie. Zawi¹¿cie sobie wêze³ki na koñcach w¹sów, ¿eby nie zapomnieæ o tej przestrodze. Dobrze jest byæ
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tyranem wzglêdem s¹siada w swoim czy swoich interesie, ale przezornie jest zostawiæ sobie
choæ skromn¹ furteczkê na wypadek, czego Bo¿e broñ, s¹du historii. Magistra vitae, uwa¿asz, Olbromski?
- Ka¿ no dawaæ œniadanie... - przerwa³ Cedro.
- Dobrze jest wydrzeæ jêzyk nieprzyjacielowi w sprawie przyjaciela Napoleona, który idzie
na Berlin, ale darowaæ kiedy niekiedy ¿ycie równie¿ nie zawadzi. Wszystkich pruæ - stanowczo nie radzê. Niech¿e choæ na zarybek zostanie. A nu¿ miêdzy u³askawionymi trafi siê Klopstock albo i zgo³a Gutenberg?
Ostatni raz wniesiono do jadalnej komnaty winn¹ polewkê i przyjaciele zasiedli do wspólnego sto³u. Trepka odsun¹³ kubek, poszed³ do swej nory i wyniós³ stamt¹d niewielk¹, star¹ butelkê. Kaza³ j¹ s³u¿¹cemu otworzyæ i nala³ trzy kieliszki. Podniós³ swój w górê i usi³owa³
wyg³osiæ jakiœ toast czy wypiæ czyjeœ zdrowie. D³ugo w ustach miamla³ najrozmaitsze wyrazy, ale poza owe wêgierskie i francuskie kl¹twy nie wyszed³. Jego febra udziela³a siê Krzysztofowi. Padli sobie w ramiona i d³ugo œciskali siê w milczeniu, nim ów toast spe³nili. .
- Nekanda! - wo³a³ Cedro.
- Czekaj! Oto... na star¹ nasz¹ w dziejach œwiata racj¹ bytu!... Do pioruna, g³upio mówiê...
¯ebyœcie, do milion set nêdz! nowej hañby nie dodali...
- S³uchaj, zaklinam ciê! - wo³a³ swoje Krzysztof. - Skoro tylko wyjedziemy, siadaj na bryczkê i leæ do Olszyny zawiadomiæ ojca.
- Dobrze, dobrze...
- Zrobisz to dla mnie. Chodzi o to, ¿eby go przeb³agaæ, wystawiæ ca³¹ istotê sprawy. Powiedz
mu to, s³yszysz? powiedz mu to, ¿em wyje¿d¿aj¹c wiedzia³, jak¹ spe³niam wzglêdem niego
nikczemnoœæ.
- Powiem mu, powiem, do stu tysiêcy...
- Szczepanie, chyba rozumiesz, jak¹ misjê wk³adam na ciebie? Wiem, ¿e nie zgadzasz siê
z ojcem, ¿e nie mo¿ecie ze sob¹ przestawaæ, ale w tej chwili, gdy ja sekretnie uchodzê...
- I bojê siê swoj¹ drog¹ papy... Nie ucz miê pan hrabia z ³aski swojej, o czym powinienem
pamiêtaæ! W tej chwili!... W ka¿dej chwili mego ¿ycia wiem, co powinienem robiæ. Pojadê
do Olszyny i uniewinniê ciê. Powiedzia³em, ¿e pojadê. Mam zdolnoœci dyplomatyczne, wiêc
nie bêdziesz wydziedziczony ani pozbawion dziedzicznego tytu³u.
- Czy¿ i w tej chwili nie mo¿esz mu przebaczyæ ma³ych s³abostek?
- Czy i ja mogê albo nie-przebaczaæ s³abostki? to ju¿ chyba ja najlepiej!... Mój Rafale, b¹dŸ
sêdzi¹, czy ja w ogóle...
- Ka¿ nam, stary. konie podawaæ - szepn¹³ obojêtnie trzeci - widzê bowiem, ¿e zaczynasz siê
alterowaæ.
- Wœciek³eœ siê! Niech s³oñce wzejdzie! Bêdziesz zêby po ciemku zbija³ i konia jeszcze hrabiemu skaleczysz. Niech siê rozwidni.
- Nie marudŸ!
- Ch³opak je œniadanie. Dajcie¿ ludziom zjeœæ, do stu piorunów! ¯e sami siê natkacie i opijecie
grzanym winem, to nie racja, ¿eby ludzie o suchej gêbie przemarzali dla waszych wybryków!
- Lepiej, ¿eby nas wyje¿d¿aj¹cych jak najmniej oczu widzia³o.
- Nie róbcie no tylko wielkich rzeczy z tych spraw ¿akowskich! Wiem, ¿e wrócicie z drogi!
Na trzecim popasie zajêczy strach was obleci i za uzdy przyprowadzicie te same wierzchowce pod ganek. Tyle ¿e dedy zgonicie.
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- Proszê ciê, Trepka...
- Wielkie mecyje... Moje-¿e wojaki!
- Niech podaj¹ - mrukn¹³ Cedro.
Przywo³any ch³opiec pobieg³ ku stajniom i za niewielk¹ chwilê da³o siê s³yszeæ miarowe po
grudzie st¹panie oœmiu kopyt. Trzej przyjaciele w milczeniu podnieœli kielichy, znowu nape³nione starym wêgrzynem. Spojrzenia ich skrzy¿owa³y siê jak szpady przysiêgaj¹cych. Nakryli g³owy futrzanymi czapkami, wybiegli i skoczyli na siod³a. Trepka z odkryt¹ g³ow¹ szed³ za
nimi jakiœ czas przez podwórze, ale konie skoczy³y ¿ywo, pomknê³y i znik³y za stodo³ami.
Dzieñ by³ ohydny. Dê³a œnie¿yca, to znowu sypa³y krupy, raptownie przechodz¹ce w zimny
deszcz. Trepka chwilê przystan¹³ i s³ucha³, jak to wiatr œwiszcze za ka¿dym wêg³em domu, jak
siê z jêkiem wa³êsa pod drzewami ogrodu, jak leci oœlizg³ymi polami i gnie zesch³e badyle.
Us³ysza³ w jego gwiŸdzie polotnym coœ jakby dŸwiêk ludzkiego g³osu, jakby s³owo na pó³
wyrzeczone, które twarda si³a na wieki urwa³a. G³os ten przebód³ mu serce. Oczy zmru¿y³y
siê, ¿eby nie widzieæ pustki roztoczonej doko³a. Uczu³ w sobie staroœæ i opuszczenie. Dawna
mi³oœæ, która tyle ju¿ sercu zgotowa³a zawodów, owa mi³oœæ-krzywda, znowu dŸwignê³a siê
w piersiach, jako ów feniks z popio³ów. Nowe za¿eg³a ognisko zgryzoty.
- Jak wtedy, jak wtedy... - szepta³, du¿ymi kroki wracaj¹c do domu.
Usta jego drgnê³y i s³owa bez zwi¹zku, w³asne, prawie niedorzeczne s³owa-symbole, œwiadki
dawnych udrêczeñ i starych rozmyœlañ, s³owa-westchnienia porwa³ mu z warg lotny wicher:
- Plemiê moje, plemiê... Najbiedniejsze moje...
Tymczasem dwaj m³odzi ostrym k³usem przebywali bezludn¹ drogê, która prowadzi³a do szerokiego traktu. W dali czernia³ las, a pod nim wioska. Ogieniaszki b³yska³y ju¿ tu i tam w ma³ych, przyziemnych oknach grubo ogaconych cha³up. Na prawo i na lewo sz³y w dal zagony,
obleczone w czarne, zgni³e œcierniska. W bruzdach tuli³y siê smugi wody dr¿¹c i marszcz¹c
siê z zimna. W pewnym miejscu oko Krzysztofa pad³o na kamionkê wœród miedzy, okryt¹
szkieletami uwiêd³ych pokrzyw. Ostatni, mokry, czarny liœæ jak ³achman pl¹ta³ siê doko³a
³odygi na falach krêtego wiatru.
- ¯egnaj i ty... - wyszepta³y usta.
W g³êbiach ciemnego powietrza sta³a samotna gruszka polna z krzywymi a kolczastymi ga³êŸmi. Pamiêta³ j¹ z najwczeœniejszego dzieciñstwa, widzia³ z okna swego pokoiku, gdy jeszcze by³ maleñkim Krzysiem. Wspomnia³ mu siê jakiœ dzieñ odleg³y, kiedy zbudzone ze snu
jego oczy, jeszcze pe³ne ³ez po dzieciêcej, sennej boleœci, powita³y widok jej daleki jako znak
¿ycia i pozdrowienie szczêœliwego bytu. Teraz krzywe prêty zadrga³y, nagie ga³êzie poczê³y
³kaæ, i g³uche, ciemne szlochanie starej gruszy rozleg³o siê wœród pola.
Zg³uszy³ je œmia³y i potê¿ny têtent konia pêdz¹cego po œliskiej grudzie. Przybyli do miejsca,
gdzie siê drogi rozstaj¹ id¹c w cztery strony œwiata. Sta³ na rozdro¿u spróchnia³y s³up, niegdyœ pomalowany ciemn¹ farb¹. Pod jego szczytem widnia³ obrazek na blasze, przybity czterema gwoŸdziami. Patrza³y z niego oczy mi³oœciwe, zamazane jakoby ³zami, wyp³akane
i skostnia³e od ¿alu. Patrza³y w ciemna jaskiniê nocy, uchodz¹cej za bory, lasy, w pustkê ugorów, w ¿al sennych dróg. Krzysztof œci¹gn¹³ cuglami konia i osadzi³ go w miejscu. Zwróci³
go ³bem do s³upa. Zdj¹³ czapkê i wzniós³ oczy na œwiêty obrazek. Westchn¹³... Nie z g³êbi
cielesnego serca, lecz z dna duszy wyp³ynê³a krótka modlitwa. Nie za siebie, nie o zachowanie ¿ycia, nie za ojca, nie za siostrê i nie za duszê matki, lecz za one niskie i mokre zagony,
za nieobesz³y, spracowany kraj...
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Wnet lecieli polem, wichru maj¹c pe³ne uszy i pe³ne g³owy. Minêli w skok drogê prowadz¹c¹
do Olszyny. Z dala na uboczu zosta³ rodzinny dom. Krzysztof raz tylko rzuci³ w jego stronê
ukoœne spojrzenie. Wœród mglicy nadrannej i przelatuj¹cych p³anet mêtnie czernia³y ty³y stodó³ z murowanymi s³upami, dachy ich szeroko rozsiad³e, a nad nimi wielkie ogo³ocone drzewa, których szczyty chyli³y siê za wiatrem. Z g³êbin ogrodu wznosi³y siê dwa bia³e kominy
dworu, a z nich dym ju¿ siê wymyka³ i rozwiewa³ miêdzy chmurami. Krzysztof stan¹³ w strzemionach, poprawi³ siê na siodle i œci¹gn¹³ konia harapem. Mieli tylko jeszcze przebyæ las
brzozowy, ¿eby wyjechaæ na g³ówny goœciniec, zbli¿ali siê w³aœnie do skraju...
Wtem Rafa³ zdar³ konia z okrzykiem przera¿enia.
Spomiêdzy gêstych drzew wyszed³ stary Cedro i brn¹³ œrodkiem b³otnego szlaku wprost na
jeŸdŸców. Policzki jego by³y zapad³e, oczy wwali³y siê w oczodo³y, nie uczernione w³osy siwymi kosmykami pada³y spod kapelusza. Ubiór by³ naprêdce, krzywo w³o¿ony. Id¹c nieprzerwanie starzec przywlók³ siê do szyi koñskiej, do strzemienia, w którym by³a noga syna. Ujrza³ go Krzysztof. Rêka wydelikacona, bia³a, przeœliczna, zgrzybia³a rêka zaczê³a œlizgaæ siê
bezsilnie po ub³oconym puœlisku, po zachlastanej cholewie buta. G³owa z wysi³kiem dŸwignê³a siê w górê i oczy zalane ³zami, oœlep³e z rozpaczy, szuka³y twarzy dziecka. Usta, te usta
zawsze uœmiechniête, usta nigdy nie ska¿one gminn¹ boleœci¹, teraz pe³ne by³y ³kania, szlochu i bezzêbnego be³kotu:
- Krzysiu, Krzysiu...
Ramiona wzdryga³y siê, a rêce trzês³y jak od przypalania bia³ym ¿elazem.
- Krzysiu, Krzysiu...
Stopy pl¹ta³y siê bez³adnie, nastêpuj¹c jedna na drug¹. Widaæ by³o, ¿e nie ustoi, ¿e jak badyl
z³amany od wiatru padnie za chwilê na ziemiê. A rêce bezwiednymi ruchami usi³owa³y œci¹gn¹æ syna na drogê, czepia³y siê jego rêkawów, kieszeni...
- Ka¿ê zawo³aæ... parobków... zwi¹¿ê ciê... zamknê ciê... - miamla³y usta.
Krzysztof puœci³ wodze wolnym, ob³¹kanym ruchem. Œmiertelna bladoœæ okry³a jego twarz.
Oczy mia³ pó³zawarte, usta zaciête. Schyli³ siê poma³u i uj¹³ rêce dziada, jakby go obezw³adnia³, jakby te rêce bolesne i cudne chcia³ zwi¹zaæ, skrêpowaæ na zawsze. Podniós³ je obie i z
jêkiem przycisn¹) do piersi. G³owy ich zetknê³y siê, oddechy zmiesza³y i bezsilne cia³a ci¹gnê³a ku sobie niewys³owiona potêga.
Zda³o siê Rafa³owi, ¿e ta chwila nigdy siê nie skoñczy. By³ pewien, ¿e ju¿ wszystko przepad³o.
Ale z nag³a Krzysztof siê ockn¹³ i dŸwign¹³. Oczy mu siê rozwar³y szeroko i straszliwy wyraz mocy z twarzy uczyni³ jak gdyby maskê ¿elazn¹. Twardym ruchem odsun¹³ rozwarte ramiona ojcowskie. Westchn¹³. Zdzieli³ konia straszliwym ciosem harapa. Oba rumaki stanê³y
dêba, skoczy³y z miejsca i runê³y naprzód. Krzysztof swojemu nie przestawa³ zadawaæ ciosów. Lecieli z g³uchym, ciê¿kim têtentem, na wyœcigi z wichrem, schyleni na siod³ach. Chwytali zimn¹ zawiejê ³kaj¹cymi piersiami. Pêdzili coraz szybciej, szybciej, szybciej... Zanurzali
siê we mg³ê oddalenia, w bezbrze¿ny tuman, w œwiszcz¹ce wiatry.
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Stara ciotka
W mroŸny, grudniowy dzieñ, oko³o po³udnia, przybyli do Krakowa. Têgie konie cugowe zaprzê¿one do kutej bryki krakowskiej by³y dobrze zgrzane, a podró¿ni zniecierpliwieni. Pragnêli co tchu a niepostrze¿enie wjechaæ do miasta i stawiæ siê u pewnego jegomoœci, kuzyna
Trepki, który dalszymi losami ich mia³ kierowaæ.
Podje¿d¿aj¹c do Bramy Floriañskiej, z dala ju¿ spostrzegli znaczny ruch pospólstwa, a w
pewnym miejscu za zburzonymi murami miejskimi - zbiegowisko.
Nagle Rafa³ œcisn¹³ niepostrze¿enie przedramiê przyjaciela i niemym ruchem g³owy wskaza³ coœ
w oddali. Krzysztof wytrzeszczy³ oczy, ale dla krótkoœci wzroku nic osobliwego nie dojrza³.
Wtedy Olbromski nachyli³ siê ku niemu i z dziwnym uœmiechem rzuci³ mu do ucha s³owo:
- Ciotunia...
Cedro raz jeszcze skierowa³ oczy we wskazanym kierunku... Dostrzeg³ wreszcie dziwaczny
znak... Wynios³y s³up z d³ugim poprzecznym ramieniem... T³um doko³a tego miejsca kr¹¿y³
i wrza³ a wrza³. Lecia³o stamt¹d echo gwaru-chargotu.
Wrzawa wznosi³a siê, wznosi³a wci¹¿ jako wówczas, gdy burza idzie z boru w bór. Chwila
jeszcze i strzeli piorun. Straszliwy grom zwali siê w miasto i zatrzêsie posad¹ ziemi. Wtedy
gwar cichnie, przygasa, upada. S³ychaæ jeno g³uche kr¹¿enie szeptu.
Poniewa¿ Brama Floriañska by³a zawalona wyje¿d¿aj¹cymi i wje¿d¿aj¹cymi wozami, wiêc
przyjaciele zeskoczyli z bryki i poszli w kierunku widomego kszta³tu. Wmieszali siê w t³um
i zaczêli nas³uchiwaæ. Tylko urywki rozmów dochodzi³y ich uszu, bo ka¿dy cz³owiek, aczkolwiek gada³ namiêtnie, przecie usi³owa³, ¿eby go s³ysza³ tylko ten, komu szepta³ do ucha.
Us³yszeli jednak nazwiska. Dwa powtarza³y siê ci¹gle: Wysiekierski, Baum, Wysiekierski,
Baum... Co parê kroków przystaj¹c za grupami rozmawiaj¹cych i coraz lepiej nastawiaj¹c
uszu, zrozumieli wreszcie, ¿e wkrótce maj¹ byæ przyprowadzeni na to miejsce tracenia trzej
m³odzieñcy, skazani na œmieræ za to, ¿e siê „do Polaków” przekraœæ usi³owali. Ujêci na granicy przez patrol, pod go³ymi szablami œci¹gniêci do Krakowa, w parê godzin os¹dzeni, mieli
oto zawisn¹æ na hakach œwie¿o wkrêconych dla postrachu setek i tysiêcy.
Mróz przeszed³ siê po koœciach s³uchaj¹cych. Na usta Rafa³a wype³za³ z wolna wiêzienny
uœmieszek, który ju¿ dawno, dawno znik³ by³ z nich, czasu wytchnienia w Stok³osach.
- Baum, Baum... Ciekawoœæ, czyby to mia³ byæ syn konsyliarza?... - mówi³ moszterdziej,
w ciep³e futro po same uszy zakutany.
- A jakbyœ jegomoœæ wiedzia³: w³aœnie syn konsyliarza... - odpowiedzia³ ktoœ z t³umu.
- E, to mu ta stary ³askê wyprosi!
- £askê u wojskowego s¹du wyprosi - a jak¿e! Bêdzie j¹ widzia³.
- Wysiekierski to samo ma brata urzêdnika, wiêc móg³by na protekcjê rachowaæ, ale gdzie!
Trzy haki w „ciotkê” wkrêcone! - Powiedzcie¿ mi, ludkowie, któ¿ to na trzecim ma dyndaæ?
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- Nie wiem tego, moja imoœæ.
- Potrzebne to by³o ch³ystkom!
- Ba-ba! We ³bach siê pali, moœcipanku! Chuæ do wojaczki gna³a...
- M³ode a g³upie.
- Naœci wojaczkê, jeden z drugim!
- Prawdê jegomoœæ mówisz. Mondur z galonami os³om siê spodoba³. Zachcia³o siê parte franse. A tu dragon w te tropy i za po³ê! Teraz ci po podgarlu powróz zrobi parte franse.
- ¯al serce œciska...
- Ale za to co naucz¹, to naucz¹...
- Inaczej nie ma sposobu, boby ku¿den w derdy lecia³ za Pilicê, robiæ by siê ¿adnemu nie
chcia³o.
- Bo i prawda! Sam smyka mam pod w¹sem. A¿e po sercu Ÿga, jak se pomyœleæ. O, stoi, patrzy... Stój, patrzaj! Odechce ci siê, jak poczujesz, jak pow¹chasz, czym takie chêtki pachn¹!
- Powiadali, ¿e sz³o toto miêdzy posterunki, jak ja z imoœci¹ miêdzy stragany na Kleparzu.
- I co te¿ to w takim ³bie usiêdzie! ¯eby te¿ tego rozumu nie mieæ!
- To ta m³odoœæ szelmowska, widzisz pani. Krew takiego k³uje ciêgiem: idŸ, idŸ... Mierzi go,
widzisz pani, miejsce...
- Jedzie, jedzie!
- Kto jedzie?
- Dragony jad¹! Konnica! Zielone dragony Loewensteina!
- Bia³e dragony za nimi!
- Heskie dragony!
- Karabinierzy za nimi!
- Bia³e Althany za nimi!
- Bêbny wal¹...
- S³yszycie... Za umar³e!
- Co to?
- Dzwon!
- Dzwon, dzwon!
W ulicy S³awkowskiej rozleg³ siê g³uchy, g³êboki ³oskot bêbnów i strasznym urokiem melodii swojej pogna³ lud. Gwar coraz g³oœniejszy, coraz ¿ywszy rozciekawionej t³uszczy, zdawa³o siê, ¿e go zag³uszy. By³o coœ niewymownego, coœ ¿elazn¹ obrêcz¹ œciskaj¹cego serca s³uchaczów w tym pokrzyku t³umów coraz bardziej natê¿onym, coraz silniej podbechtanym i jak
gdyby radosnym. Cedro i Olbromski, potr¹cani i poci¹gniêci przez ci¿bê, szli, a raczej p³ynêli w masie z oczyma utkwionymi w nagie, ¿ó³tawe drewno z poprzecznym ramieniem. W oddali, w mrocznych czeluœciach ulic, za opustosza³ymi placami, w zd³awionej piersi miasta,
rozleg³ siê samotny, œpi¿owy g³os dzwonu.
T³um wychyn¹³ z ulic i wwali³ siê na wa³y, rozpierzch³ po gruzach murów i okry³ je sob¹.
Wolno sunê³a konnica dzwoni¹c podkowami, uprzê¿¹ a broni¹. Za ni¹ piechota œrodkiem ulicy. Bêbny melodyjnym ³oskotem bi³y wci¹¿ jakoby wzburzone serce t³umu. Znienacka ponad
zbit¹ mas¹ g³ów ukaza³y siê trzy postacie. Trzy blade widma. Rêce ich zwi¹zane w ty³, szyje
obna¿one... Œmia³o wyszli...
Mot³och zamilk³, wtuli³ dobrze g³owê w ramiona, znieruchomia³ i zastyg³. Wówczas i bêbny
raptownie urwa³y. Cisza œmiertelna. Nie usta³ tylko samotny dzwon.
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Da³ siê s³yszeæ jakiœ jeden g³os, dochodz¹cy z dala, jakoby dzieciêce gwarzenie, g³os dziwny
i okrutny, œmieszny w tej wielkiej gromadzie. D³ugo brzmia³, zlewaj¹c siê w szereg dŸwiêków niezrozumia³ych... Ucich³.
Wtedy na pomoœcie szafotu ukaza³a siê czwarta postaæ. Wicher zduszonego westchnienia
przelecia³ po t³umie. Zd³awiony strach zatrz¹s³ ludzkim jeziorem od brzega do brzega.
Ów cz³owiek zbli¿y³ siê do skazañców i pierwszemu z brzega rozwi¹za³ rêce. Potem go uj¹³
za ramiê i sprowadzi³ z pomostu. T³um westchn¹³. Szept najcichszy, na obraz szelestu liœci
w brzozowym lesie przed burz¹, lecia³ z ust do ust, z koñca w koniec placu:
- Wysiekierski, Wysiekierski, Wysiekierski...
Oprawca wróci³ z wolna po schodach. S³ychaæ by³o w œmiertelnej ciszy, jak œwie¿o zbite stopnie skrzypi¹ pod jego mocnymi stopami. Drugiemu skazañcowi z kolei rozwi¹za³ rêce i sprowadzi³ go ze schodów.
Lud g³oœniej, radoœniej zaszemra³:
- Baum, Baum...
Wszystkie g³owy drgnê³y i z ust do uszu lecia³a b³ogos³awiona wieœæ:
- Chwa³a b¹dŸ Bogu!
- Pan z nami...
- Do wojska oddali!
- Na wieczny czas!
- W kamasze ich!
- Darowali ¿ycie.
- Darowali ¿ycie, darowali ¿ycie.
Kat po raz trzeci wszed³ na rusztowanie i ze spokojem na wielkie d³onie k³ad³ czerwone rêkawiczki.
Trzeci skazaniec sta³ nieporuszony. G³owa jego by³a zadarta do góry: Du¿e w³osy czarnym
puklem spada³y na szyjê nag¹. Bia³e mia³ czo³o. Nieruchome oczy jak dwie g³êbokie jamy
patrza³y w lud.
- Ten ci jest winowajca!... - szept siê rozszerzy³.
- Tamtych podmówi³.
- Wywiód³ ich z domostw rodzicielskich.
- Bronik siê w polu.
- Milcza³ w s¹dzie.
- Winowajca!
Kat zbli¿y³ siê do niego ³agodnymi kroki. Bardziej mu szyjê obna¿y³. Zrêcznym ruchem zarzuci³ stryczek.
Nagle wyprê¿y³ siê powróz.
Nim siê pospólstwo opatrzyæ zdo³a³o, nim zd¹¿y³o westchn¹æ i oko przetrzeæ d³oni¹, ju¿ nieznajomy ów cz³owiek zawis³ na haku. Nogi jego w kolanach zgiê³y siê, piêty stuli³y i leniwym ci¹giem dŸwiga³y ku górze. Oprawca ³agodnym ruchem przytrzyma³ cia³o i mocno je za
ramiona szarpn¹³ ku do³owi. Za czym zdar³ szybko z d³oni rêkawiczki i cisn¹³ je na szafot.
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Jaz
Dawni przyjaciele i powinowaci Szczepana Trepki u³atwili Cedrze oraz jego towarzyszowi
mo¿noœæ uzyskania paszportu do Wiednia, dok¹d obadwaj rzekomo œpieszyli na karnawa³.
Czêste wyprawy Krzysztofa do stolicy naddunajskiej, zadokumentowane wizami na dawnych
paszportach, nieposzlakowanie lojalne stanowisko ojca i inne postronne okolicznoœci u³atwi³y zadanie. Nieco trudnoœci by³o z paszportem Olbromskiego, ale i te prze³amano, a w³aœciwie przebyto sposobem podlezienia. Rafa³ nosi³ teraz inne nazwisko. Przyjaciele zaopatrzyli
siê w kostiumy podró¿ne z sukna ciemnozielonego, gdy¿, jak wiedzieli, o takie sukno trudno
w „kraju Polaków” za Wis³¹ i Pilic¹. Najêli sanie do pierwszego popasu, który, wed³ug u³o¿onego misternie planu; mia³ wypaœæ nad Wis³¹ w maj¹tku Jazie - i w wigiliê Wigilii ruszyli
w drogê.
Osoby u³atwiaj¹ce wybra³y kilka punktów po nadrzeczu, którêdy mo¿na by³o przemkn¹æ siê
za granicê. Jedno z pierwszych miejsc w tej liœcie zajmowa³ Jaz, maj¹tek szambelana O³owskiego. Dla obudwu spiskowców by³a to rzecz najobojêtniejsza w œwiecie, którêdy maj¹ siê
przemycaæ, ale oto Rafa³ z ust pewnego modnisia, kuzyna Trepki, us³ysza³, ¿e ¿on¹ owego
pana O³owskiego jest ksiê¿niczka Gintu³tówna, jedna z sióstr ksiêcia Jana Gintu³ta grudzieñskiego. To go troszeczkê podnieci³o. Od niechcenia, bez œladu, nawet bez chêci nacisku, skierowa³ tak akcjê, ¿eby do Jazu jechaæ naprzód i tej drogi przede wszystkim próbowaæ. By³o to
dla niego obojêtn¹ rzecz¹, któr¹ z ksiê¿niczek móg³by przy tej sposobnoœci zobaczyæ, ale ciekawoœæ, leniwy poci¹g, ¿eby spojrzeæ na dawno nie widzian¹ twarz... Obadwaj wygl¹dali
przepysznie w swych, jakoby w Wiedniu najbardziej modnych, fraczkach i obcis³ych ze
sprz¹¿kami ineksprymablach, którym tylko brakowa³o galonów i kantów, ¿eby mog³y byæ
przekszta³cone na artyleryjskie mundury.
Cenne to by³y mundury! W ka¿dym z nich zaszyte by³y umiejêtnie rulony dukatów. W zanadrzu mieli weneckie sztylety i ma³¹ paln¹ broñ na wypadek. Za to modne kapelusze i futra
czyni³y z nich pustych m³okosów, pêdz¹cych hulaszczo w poszukiwaniu zabawy.
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia, pod wieczór, stanêli w Jazie. Zatrzymali siê w ober¿y przy
trakcie. Piêtrowy pa³ac, a raczej piêtrow¹ kamienicê bez ozdób, niedawno wzniesion¹, widaæ
by³o wœród drzew na wzgórzu, w doœæ znacznej odleg³oœci od’ Wis³y. Olbromski szczegó³owo lustrowa³ okolicê i naturê gruntu pod pozorem troskliwoœci o konie. Cedro, niby to zabieraj¹c siê do noclegu w ober¿y, pocz¹³ rozpytywaæ karczmarza jak przejezdny ze stron dalekich: kto mieszka w pa³acu? jak siê zowie? czy ma dzieci?... Chodzi³o o zatarcie wszelkich
podejrzeñ. Z tej rozmowy z ober¿yst¹ wy³oni³a siê smutna prawda, okaza³o siê bowiem, ¿e
w ostatnich dniach przys³ano do Jazu oddzia³ dragonów austriackich z oficerem na czele dla
jak najœciœlejszego patrolowania nad Wis³¹. ¯o³nierze - prawi³ karczmarz - rozstawieni s¹ we
wsi nad sam¹ rzek¹, a nawet oficer ma sw¹ kwaterê nie we dworze, lecz w ch³opskiej chacie.
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Patrol styka siê z patrolem wsi s¹siedniej. Pal¹ noc¹ ogniska na ca³ej linii i czuwaj¹ co siê
nazywa. Je¿eli siê kto zbli¿a do rzeki z tej czy z tamtej strony - kula w ³eb, i skoñczona zabawa. Tym sposobem Wis³a, odgraniczaj¹ca Œl¹sk, ju¿ zajêty przez Francuzów, od Galicji, by³a
strze¿ona nie na ¿arty. Cedro nie trac¹c têgiej miny, pysznej obojêtnoœci i werwy, jakby te
wiadomoœci ani odrobinê go nie obchodzi³y, zacz¹³ rozpytywaæ siê o dziedziców maj¹tku.
Powzi¹³ tedy wiadomoœæ, ¿e sam dziedzic bawi w Wiedniu, ale oczekiwany jest na œwiêta, ¿e
pani dziedziczka daje wielki bal, na który zjedzie wiele osób z okolicy, a nawet zaproszony
jest oficerek komenderuj¹cy oddzia³em dragonerii. Przyjaciele porozumiewali siê g³oœno
w obecnoœci s³u¿by i ober¿ysty, czyby nie warto przez uszanowanie dla tak wielkiego œwiêta
z³o¿yæ wizyty pani dziedziczce i prosiæ jej o goœcinnoœæ przynajmniej na pierwszy dzieñ œwiêta, skoro ju¿ podró¿ do Wiednia w takim czasie odbywaæ wypad³o. Po d³ugim namyœle i g³oœnej naradzie zdecydowali, ¿e nale¿y pójœæ niezw³ocznie do pa³acu. Udali siê tam piechot¹.
Mrok ju¿ zapada³, gdy weszli w aleje parku.
Rafa³a ogarn¹³ teraz pewien niepokój. Œwiat dawno zamar³y, zdrêtwia³y, odtr¹cony stanowczo i z m³od¹ si³¹ wœród mocowañ ducha, teraz by³ tak blisko... Nie obesz³oby go bardziej,
jeœliby to by³a nawet sama ksiê¿niczka El¿bieta. Ale ujrzeæ kogoœ z tamtych przedziwnych
czasów m³odoœci znaczy³o tyle, co ockn¹æ siê w zimie i ujrzeæ doko³a siebie dzieñ wiosenny.
Ciekawoœæ wzmaga³a siê bez przerwy... Po chwili przemknê³a trwoga granicz¹ca z odraz¹ i,
co najdziwniejsza, popycha³a naprzód. Raz pragn¹³ dowiedzieæ siê tylko i cofn¹æ od niedorzecznych widm i wspomnieñ, to znowu mia³ zamiar podmówiæ Krzysztofa, ¿eby wcale nie
wchodziæ... A jednak, gdyby, tak przysz³o cofn¹æ siê naprawdê, zrani³oby go to do g³êbi jak
rozkosz wydarta.
Gdy szli z wolna pomiêdzy rzêdami nagich drzew, które w zimnym wietrze hucza³y jednostajnie, Rafa³ zapyta³ towarzysza g³osem najobojêtniejszym, jaki móg³ wydobyæ z siebie:
- Czy nie wiesz czasem, jak na imiê owej pani O³owskiej?
- Na imiê? Nie wiem. Sk¹d¿e móg³bym?... Nie znam wcale.
- Mo¿e to jej imieniny pojutrze?
- W œwiêty Szczepan? Mocno w¹tpiê, czy jaka dama jest imienniczk¹ naszego, ach, Trepki.
- Prawda, ¿e to Szczepana...
- Jesteœ troszeczkê, o ile sobie przypominam, nastrojony... Czy ciê, jak tamten przewidywa³,
strach nie zaczyna oblatywaæ z czterech stron œwiata? Mo¿e chcesz wróciæ?
- Za ¿adne skarby na kuli ziemskiej... -rzek³ Rafa³ przeci¹gaj¹c siê leniwie.
- Ale czekaj¿e, bêdê wiedzia³ imiê tej pani. Zawsze to potrzebne, mo¿e siê przydaæ. Nawet
powinniœmy to sobie obecnie wzi¹æ za maksymê, ¿e nale¿y zwracaæ piln¹ uwagê na wszelkie, na najmniejsze drobiazgi.
- WeŸ sobie za maksymê, co chcesz, tylko naprzód powiedz, sk¹d... to imiê...
- No tak, naturalnie... Mam przecie do niej bilecik, rekomenduj¹cy nas, od tego utrefionego
kuzynka Trepki.
- Poka¿.
Cedro wydoby³ z sekretnego przedzia³u w pugilaresie maleñki karteluszek œniadego papieru,
misternie z³o¿ony. Przy gasn¹cym œwietle dnia usi³owa³ przeczytaæ adres. Obadwaj nachylili
siê nad tym pismem i Rafa³ pierwszy dojrza³: „Madame, Madame Elisabeth de O³owska”...
Zimne mrowie przemknê³o po jego koœciach... PóŸniej wróci³ pozorny spokój i pozorna weso³oœæ. Podniós³ oczy na okna pa³acu, w których w³aœnie tu i tam œwiat³a b³yskaæ poczê³y.
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G³ówne wejœcie z portykiem, lnu któremu siê zbli¿yli, by³o na g³ucho zamkniête. Stopnie
balkonu omarzniête i zasypane œwie¿ym œniegiem... Rafa³ szed³ obojêtnie, z uczuciem weso³ej ciekawoœci, prawie z rozczarowaniem. Podda³ siê ju¿ pewnej mi³ej, mistycznej niejako
myœli, ¿e to staæ siê musia³o, ¿e inaczej w jego ¿yciu byæ nie mog³o. Musia³ tu przybyæ. Doœwiadcza³ nawet nik³ego wra¿enia, jakby na jego ramieniu coœ spoczê³o, nikiej zimna rêka...
Sprawi³o to w nim szybki i trwogê mi³¹ szerz¹cy rozruch. Tym uczuciem teraz oddycha³.
Okr¹¿yli róg pa³acu szukaj¹c dostêpu i trafili wreszcie na uczêszczane, ciep³e, boczne drzwi.
By³y zupe³nie otwarte i wiod³y do ciemnej sieni. Zajrzeli na prawo, zajrzeli na lewo do pokojów s³u¿ebnych, a¿ wreszcie $ trafili na starego lokaja w codziennym stroju i zbudzili go
z drzemki. Ten dowiedziawszy siê, ¿e przybyli z Krakowa i maj¹ sprawê do pani dziedziczki,
j¹³ krz¹taæ siê, przepraszaæ; dreptaæ i zaprowadzi³ ich nareszcie do pokojów. ZnaleŸli siê
w ma³ym, doskonale ogrzanym saloniku, którego sprzêty ledwie by³o widaæ przy gasn¹cej ju¿
zorzy wieczornej. Gdzieœ w mrocznym k¹cie, na szczycie niskiej szafki napoleoñskiej, weso³o szed³ stoj¹cy zegar, obdarzony g³osem, który, zdawa³o siê, s³u¿y³ do mierzenia d³ugoœci
trwania tych uroczych, radosnych momentów ¿ycia. S³u¿¹cy zapali³ kilka woskowych œwiec,
wzi¹³ dwie karty wizytowe z wypisanymi nazwiskami przyby³ych, a ozdobione cudnymi winietami, które sztychowa³ na miedzi najmodniejszy w Krakowie artysta - i oddali³ siê. P³omyki œwiec, zrazu przygas³e, rozszerzy³y siê z wolna i ¿ó³te ich œwiat³o nape³ni³o salon.
Rafa³owi marzy³o siê, ¿e jest jakby w Warszawie... Czeka na Helenê de With czy co... Za
chwilê wejdzie, za chwilê siê uka¿e... Czy¿ to mo¿liwe? Helena de With... Rozkosz czekania
roztr¹ca³a ciosy przytomnoœci i wtedy przez zaciœniête zêby szepta³ w g³êbi do siebie:
- Milcz, milcz... Ucisz siê, ucisz...
Za oknami, których szyby pow³óczy³ mróz kryszta³owymi drzewkami, g³ucho i jednostajnie
hucza³y nagie konary drzew. Krzysztof siedzia³ zadumany z g³ow¹ wspart¹ na rêce i oczyma
zatopionymi w p³omieniu œwiecy. W pewnej chwili, gdy oczekiwanie przeci¹ga³o siê bardzo
d³uga, rzek³ podnosz¹c g³owê:
- Có¿ u licha! Nikt nie przychodzi...
Rafa³ drgn¹³ ca³y, tak dalece g³os przyjaciela by³ ciosem obcej istnoœci w tym œwiecie, wskroœ
którego b³¹ka³a siê jego dusza. Z niechcenia dotkn¹³ rêk¹ albumu oprawionego w skórê, ze
œlicznymi z³oceniami wyciœniêtymi na rogach i grzbiecie. Otworzy³ je i zaraz na pierwszych
kartach zobaczy³ akwarelowe widoki Grudna. Przerzuci³ kilka kart i znalaz³ „swoj¹” alejê.
Artysta usi³owa³ pochwyciæ i zatrzymaæ na zimnej karcie ów ¿ywy, zielony blask wpadaj¹cy
do g³êbi ciemnika, i oddaæ niewys³owione piêkno jego melancholii... Ale pochwyci³ tylko
same barwy, surowe kolory. Nêdzne i bezsilne by³y jego zamys³y, chocia¿ niepospolitym by³
malarzem. Tote¿ w jednym tylko widzu wywo³a³ uczucie rzeczywistoœci, wspomnienie jasne
tego, co nigdy ju¿ nie mia³o powróciæ, wezwanie przed oczy ducha jeszcze raz chwili m³odej, która ju¿ umar³a na wieki. Widzem tym by³ Olbromski. Zapomnia³, gdzie jest. Oczy jego
utonê³y w karcie. Przebywa³ w kole zaczarowanym dni, kiedy to po œmierci brata sam jeden
by³ na œwiecie, wypêdzony z domu, kiedy wœród ludzi obcych mu zgo³a i nowych dla niego
od stóp do g³ów znajdowa³ swoj¹ w³asn¹ drogê, torowa³ dla duszy swej szeroki goœciniec.
- Alejo... - szepta³ teraz - alejo moja...
W g³êbi, w zamglonym oddaleniu rysunku, widaæ by³¹ wylot szpaleru. Tamtêdy z czarodziejskiego œwiata wysz³o siê w œwiat rzeczywisty... - marzy³ z gorzkim uœmiechem na ustach. Coœ
do niego mówi³ Krzysztof. Nie móg³ i nie chcia³ dos³yszeæ jego s³ów. Pragn¹³ wypatrzyæ
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z akwareli, któr¹ mia³ przed oczyma, wszystko, co w niej by³o za os³on¹ barw. Sta³ siê jak cz³owiek zas³uchany w ulubion¹ melodiê, która mu budzi i nêka duszê, która porusza i wskrzesza
obumar³e serce. Ile¿ by za to da³, by posi¹œæ na w³asnoœæ ten bezcenny wizerunek!
Krzysztof znalaz³ na stoliczku równie¿ coœ dla siebie. Le¿a³o tam kilka ksi¹¿ek. Jedn¹ z nich
otworzy³ w tym miejscu, gdzie by³a za³o¿ona haftowan¹ zak³adk¹ - i pocz¹³ czytaæ, nosem,
wed³ug swego zwyczaju, je¿d¿¹c po stronicach. Treœæ znaleziona tak go zajê³a, ¿e w poszukiwaniu lepszego œwiat³a wsta³ ze swego miejsca i nachylony do p³omienia œwiecy, który profil jego dobrze uwydatnia³, na amen odda³ siê lekturze. Kiedy niekiedy zwraca³ siê odruchowo do Rafa³a, ¿eby mu zakomunikowaæ te niezwyk³e myœli, które teraz opromienia³y mu
czo³o niby blask samoistny, ale nap³yw nowych, tryskaj¹cy widaæ z wierszów ksi¹¿ki, w coraz go g³êbsze, piêkniejsze i bardziej zupe³ne pogr¹¿a³ zdumienie. Byli teraz oddzieleni od
siebie niezmierzonymi przestworami...
Tymczasem u portiery salonu rozszerzy³ siê jedwabny szelest. Naciœniêta lekk¹ stop¹ któraœ
z tafelek topolowej posadzki ostro¿nie trzasnê³a. Przyjaciele nie zwrócili na to uwagi. Szelest ucich³. Nasta³a znowu ta sama cisza. Tylko ma³y, marmurowy zegar weso³o mierzy³
szczêœliwe czasy...
Wtem Krzysztof nie móg³ wytrzymaæ i prawie krzykn¹³:
- Pos³uchaj! pos³uchaj! Jest to coœ fenomenalnego... Przecie ja to tysi¹c... co mówiê!... sto
tysiêcy razy myœla³em...
- Co, co myœla³eœ? Nie krzycz!
- To samo myœla³em!
- Ale co mianowicie?
- To s¹ moje w³asne myœli!... Rafa³! Gdybym ci to móg³ s³owami wyraziæ, jakie to szczêœcie
i jaki dziwny ból znaleŸæ swe myœli potwierdzone i wykryte, wyci¹gniête z mroku!
- Jakie¿ to myœli takie znów fenomenalne?
- Oto tu nareszcie znajdujê samego siebie! Wydawa³o mi siê zawsze, ¿e jestem niespe³na rozumu, gdym marzy³ takie rzeczy, a on to samo g³osi³ tak ju¿ dawno! Ju¿ to wszystko przemierzy³ niewymownym rozumem! Jak¿e to mówi! Pos³uchaj tylko... O, Rousseau, Rousseau!... Pos³uchaj...
Podniós³ na Rafa³a oczy i nagle spuœci³ ksi¹¿kê. Stropi³ siê i w eleganckim uk³onie cofn¹³ siê
o dwa kroki. Rafa³ spostrzeg³szy jego pomieszanie i ruchy wsta³ z miejsca i obróci³ siê.
Sta³a przed nim ksiê¿niczka El¿bieta.
Nie, nie dawna ksiê¿niczka. Sta³a pani O³owska, dwakroæ, trzykroæ, dziesiêækroæ piêkniejsza
jako kobieta, ale nie dawna ju¿ ksiê¿niczka El¿bieta. By³a to dwudziestoszeœcioletnia piêknoœæ, wspania³a i rozkwit³a jak najcudniejszy kwiat przy koñcu wiosny.
Rafa³ nie móg³ siê nadziwiæ, napatrzyæ tej zmianie, owemu przedzierzgniêciu siê jednej formy piêkna w inn¹, jeszcze bardziej zachwycaj¹c¹. Pani O³owska ubrana by³a w najmodniejszy szlafroczek jasnoceglastego koloru, nie dosiêgaj¹cy kolan, i w bia³¹, doœæ krótk¹ sukniê.
Na ods³onionej szyi i ramionach mia³a szal zielony z suto haftowanymi brzegami. Inne ju¿
teraz by³o uczesanie jej w³osów, których loki ocienia³y twarz, a olbrzymi pukiel by³ zwi¹zany
w wêze³ na tyle g³owy.
Przez chwilê mierzy³a przybyszów doœæ wynios³ym, choæ filuternym spojrzeniem, nim odpowiedzia³a na ich uk³ony. Wreszcie posunê³a siê uprzejmie ku Krzysztofowi oddaj¹c mu uk³on
za uk³on. Rzek³a:
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- Rada jestem, ¿e mogê powitaæ Waszeæ Moœcipanów...
Rafa³a przyjê³a nieco odmiennie, ale inaczej ni¿ w Grudnie. Wspomnia³a w urwanym pó³s³ówku, ¿e mia³a ju¿ przyjemnoœæ spotykaæ go dawniej. S³uchaj¹c tego g³osu i patrz¹c na tê
postaæ Olbromski liczy³ chwile, które pozosta³y do odjazdu. Cieszy³ siê, ¿e ju¿ ich niewiele
zosta³o. Niezwyk³y ciê¿ar uciska³ mu piersi. Spuœci³ oczy na ziemiê i, kiedy Krzysztof bawi³
gospodyniê grzeczn¹ rozmow¹, ton¹³ w obrzyd³ych myœlach. Gdy tak w ich t³umie b³¹ka³ siê
tam i sam, trafi³ na jedn¹, która mu siê od razu sta³a pocieszycielk¹:
Idê sobie do wojska - i kwita! Bêdê sobie têgim ¿o³nierzem. Co mi tam. „Nie masz pana nad
ku³ana, a nad lancê nie masz broni!”
Podniós³ oczy z dawnym, grudzieñskim zuchwalstwem i spotka³ siê ze spojrzeniem pani
O³owskiej.
I ono nie by³o ju¿ dawne. D³ugo, spokojnie i œmia³o patrza³y w jego twarz te oczy przeœliczne, te same, a jednak inne. Nie zmierzch³y i nie zasz³y gêstym ob³okiem od ognia duszy ani
nie zas³oni³y siê mg³ami wstydu od tajemniczej ci¿by uczuæ. Teraz ju¿ nie! Patrza³y badawczo i napastniczo. Chwilami lœnienia dzikie i pe³ne grozy migota³y w nich jak b³yskawica
w chmurze. Usta mia³y nieprzebrany zasób uœmiechów dla Cedry. Z warg sp³ywa³y s³owa
³askawe i dobroci pe³ne.
- By³am uprzedzona - mówi³a - o waæpanów zamiarach i wszystko sk³ada³o siê jak najlepiej,
ale teraz zasz³y niespodziewane przeszkody... Jak to przykro... - ci¹gnê³a z niechcenia, odczytuj¹c bilecik kuzyna Trepki. - Wojsko jest we wsi. Jest tak¿e w s¹siedniej. I to tyle ich,
takie hordy... ¯o³nierz ¿o³nierza widzi, niemal rêk¹ dotyka. Ognie wci¹¿ pal¹ po nocach
i krzycz¹, ¿e spaæ nie mo¿na.
- Tak, s³yszeliœmy o tym przybyciu wojska id¹c do pa³acu... - rzek³ Cedro z uk³onem.
- I nie odwodzi to waæpanów od ryzykownego przedsiêwziêcia?
- Nie, ani odrobiny!
Istotnie... to po rycersku. Szczerze podziwiam... ich mêstwo...
Powiedziawszy te s³owa zmierzy³a Rafa³a drwi¹co napastniczym spojrzeniem. Po chwili rzek³a:
- Skoro tak, to musimy brn¹æ dalej...
- Pani szambelanowo...
- S³owo siê rzek³o, a raczej napisa³o. Ale uprzedzam, ¿e teraz sprawa istotnie jest groŸna. Na
wypadek ujêcia zbiegów w³adze ani myœl¹ ¿artowaæ. S³ysza³am od osób najwiarogodniejszych, ¿e po prostu w sposób najordynarniejszy za³o¿¹ stryk na szyjê i wieszaj¹ na szubienicy, a nawet, w braku szubienicy, na belce w pierwszej lepszej spotkanej stodole.
- Mieliœmy mo¿noœæ widzieæ ju¿ tê procedurê austriack¹... rzek³ Krzysztof ze swym bezwiednym dygiem.
- Wieszanie na belce, w stodole?
- A nie, na szubienicy.
- Na domiar z³ego mój m¹¿ nie wraca z Wiednia. Mia³ ju¿ byæ... Wprawdzie on na nic by siê
w tej sprawie nie przyda³ jako czynny pomocnik, gdy¿ innych jest pryncypiów, a Napoleona
za cesarza dotychczas nie uzna³... - doda³a z uœmieszkiem ledwie-ledwie znacznej ironii. - No,
ale w razie powa¿nego wypadku musia³by u¿yæ jakiegoœ szczegó³u ze skarbnicy swych stosunków i wp³ywów, których ja...
- Pani szambelanowa raczy byæ z nami zupe³nie otwart¹... mówi³ Cedro. - Gdyby nasza przeprawa mia³a dla niej poci¹gn¹æ jakiekolwiek przykroœci...
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- O, nie, nie. Ja lubiê zwalczaæ przeszkody i lubiê tego rodzaju przykroœci. Trzeba¿ choæ raz,
oko³o Bo¿ego Narodzenia, za¿yæ odrobiny emocji. Bez tego lekarstwa ¿ycie by w nas zastyg³o, krew by stanê³a w biegu.
- Czy¿ w tych stronach tak trudno o emocje?
- Bia³og³owom trudno jest zawsze i nie tylko w tych stronach prze¿ywaæ niepokoje wstrz¹saj¹ce œwiatem. Ja ju¿ da³am wszelkie wskazówki i polecenia. plenipotentowi mego mê¿a, który tê sprawê podj¹³ siê przeprowadziæ. Plan jest, a przynajmniej by³ taki: w œwiêty Szczepan
odbêdzie siê w tym domu zjazd i zabawa taneczna. Waæpanowie, jako podró¿ni, raczycie zabawiæ tu przez œwiêta, a w czasie balu bêdziecie tañczyli du¿o i ochoczo. Ale w nocy na dany
znak trzeba wyjœæ chy³kiem i bez chwili oporu, namys³u i zw³oki udaæ siê za przewodnikiem,
w nocy na ³odzi przep³yn¹æ Wis³ê... Czy zgoda?
- O, pani... - rzek³ Cedro unosz¹c siê z krzes³a.
- Jeszcze nic nie mówmy, gdy¿ jeszcze sprawa nie za³atwiona. Wis³a tu nie szeroka, ale jej
nie przeskoczy tak ³atwo.
- Dla nas to tak, jakbyœmy ju¿ byli na tamtym brzegu. Ju¿ siê tedy pojutrze zacznie wojna! rzek³ nachylaj¹c siê do Rafa³a ze swym entuzjastycznym, szczerym i dzieciêcym prawie
uœmiechem.
- I to waszmoœæ, który, jak s³ysza³am, mia³eœ w Wiedniu takie aspekta i takie mog³eœ roœciæ
nadzieje, puszczasz siê na œliskie pola zdradnej Bellony! Bez ¿alu i skruchy rzucasz jednego
cesarza dla innego...
- Pani szambelanowo! ze zdumieniem s³yszê o moich wiedeñskich sukcesach... Wiêcej w tym
famy ni¿ prawdy, a co do cesarza, to uwielbiam tylko jednego. Niech ¿yje Cesarz!
- S³ysza³am o powodzeniach pañskich od mê¿a, który znowu wie wszystko, co siê w Wiedniu dzieje, wie, co tam pantofle skrzypi¹, co fraki szeleszcz¹, co mówi¹ klamki i zgrzyty
drzwi. Czy to mo¿e towarzysz waæpana poci¹gn¹³ go na pole chwa³y? - spyta³a po chwili.
- Prawdziwie nie wiem. Zdaje mi siê, ¿e obudwu nas tknê³a jedna iskra. Za Pilic¹ ca³y kraj
na koñ siada!
- Tak... s³ysza³am. A waszmoœæ, kiedy o siadanie na koñ idzie, zawsze pierwszy? - rzek³a
piêkna pani zwracaj¹c siê do Rafa³a.
- Tak... - rzek³ zagadniêty g³osem twardym i nieswoim zdaje siê, ¿e do konia by³em i jestem
stworzony.
Znalaz³ g³êbokie zadowolenie w dŸwiêku tych wyrazów, w ich szorstkoœci. Jeszcze przez
chwilê z upodobaniem zatapia³ myœl w kontemplacji swej si³y. Zda³o mu siê, ¿e dusza w nim
zwiêksza siê i rozrasta. Nie by³ ju¿ teraz ch³opcem szlacheckim, na którego z ukosa patrzano. Hardo podnosi³ oczy i tyle tylko ustêpowa³ ze swej ¿o³nierskiej ju¿ sztywnoœci a buty, ile
by³o niezbêdnie dla zachowania form salonowych. Ani cienia dawnego lêku.
Wskutek niewyt³omaczonej zbie¿noœci nastrojów pani O³owska jak gdyby odczu³a stan jego
duszy. By³a prawie zwyciê¿ona. W jej ruchach, sposobie mówienia, w pochyleniach g³owy, kiedy zwraca³a siê, a¿eby s³uchaæ, co bêdzie mówi³, przebija³o siê coœ jak uszanowanie czy sama
d¹¿noœæ do naprawienia z³ego. Ale zarazem mod³ê jej sposobu bycia pocz¹³ cechowaæ niewymowny powab, coœ poci¹gaj¹cego, naturalnego, piêknego, bez ¿adnej rachuby i wysi³ku. Oczy
mia³y wyraz wiêkszej s³odyczy, choæ w pierwszych momentach b³yska³ w nich piorun.
Rafa³ pocz¹³ wpatrywaæ siê w nie, ile siê da³o, ile by³o mo¿na. Ani siê spostrzeg³, kiedy uleg³
niebezpieczne j w³adzy tych oczu, pokornych prawie i onieœmielonych. Coraz d³u¿ej trwa³y
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te chwile, w których ci¹gu nie by³ w mo¿noœci oderwaæ wzroku od ³uków powiek ocienionych b³êkitnawym cieniem przeœlicznych rzês, od wyrazu oczu, w który sp³ynê³o wszystko
czarodziejstwo nieba nad ranem i wszystek urok wiosny rozkwit³ej. Ogarn¹³ go poryw niewys³owionej ciekawoœci, jakoby na widok nagle ods³onionego nagiego morza, pustyni czy
³añcucha œnie¿ystych gór. A w œlad za tym uczuciem pierwiastkowym p³ynê³a do piersi wonnymi falami nieprzezwyciê¿ona radoœæ zachwytu. Teraz dopiero pocz¹³ uczuwaæ prêdzej ni¿
widzieæ niezrównany tok czo³a lœni¹cego bia³oœci¹ œniegu czy kararyjskiego kloca, czo³a,
w którym tai³y siê myœli niewiadome, nieznane, subtelne, piêkne jak z ciszy nocne j wychodz¹ca muzyka i m³ode jak k³êby zdroju. Teraz dopiero pocz¹³ przyswajaæ sobie, na w³asnoœæ
braæ ró¿owy cieñ policzków, który wp³ywa w bia³oœæ lic niepostrze¿enie jak zorza ranna
w b³êkit dnia. Przed chwil¹ jeszcze nie widzia³ by³ nic prawie prócz surowego, jednolitego
w swej treœci wspomnienia. Teraz nie usz³y jego oka cudne przemiany œwiate³ i cieniów kr¹¿¹ce oko³o rozkosznych ust ani gruboœæ warkocza w³osów, którego nie zdo³a³by pewno obj¹æ
¿o³niersk¹ sw¹ garœci¹, Ka¿dy ruch r¹k wydelikaconych, przejrzystych prawie od pró¿niactwa, mia³ w sobie niepokoj¹cy powab. W piêknoœci tej by³o coœ dusz¹cego; coœ, co tamowa³o
oddech i oszo³amia³o g³owê. Im wiêcej siê zdumiewa³ patrz¹c bez przerwy, tym bardziej siê
unosi³ w g³êbi siebie. Ale nade wszystko czarowa³ go naturalny wdziêk bez œladu sztuki, chêci podobania siê i kokieterii, owa ³atwoœæ, z jak¹ mo¿na rozsiewaæ najsubtelniejszy, najtrudniejszy, zdawa³oby siê, królewski urok. Ciche, ³askawe spojrzenie, kilka ³agodnych, niejako
swojskich wyrazów - i oto Rafa³ poczu³ w sobie ucisk przera¿enia tak wielki jak za najciê¿szych swych dni. A kiedy dochodzi³ prawie do ob³¹kania nie wiedz¹c, co siê dzieje, s³ysza³
wci¹¿ spokojne, powabne wyrazy, pe³ne niewinnej weso³oœci i naturalnej ciszy ducha. W ¿y³ach jego poczê³a wrzeæ i rwaæ owa krew odmienna, jakby cudza, tryskaj¹ca z wiecznego Ÿród³a rozkoszy. Wówczas bardzo musia³ zmieniæ siê wyraz jego twarzy, gdy¿ piêkna pani kilkakroæ d³u¿ej na nim zatrzyma³a spojrzenie.
Wszed³ s³u¿¹cy i zas³oni³ okna grubymi firankami. Spoza tych os³on i szyb dochodzi³ teraz
przyduszony huk wiatru, mi³y jak poduszczenie, pochutnywanie a oklask. Blask œwiec nape³nia³ salonik rozkosznym, ¿ó³tym œwiat³em. Wszed³ inny s³u¿¹cy i zawiadomi³ swoj¹ pani¹,
¿e plenipotent oczekuje. Kaza³a go prosiæ. Za chwilê wszed³ mê¿czyzna wysoki, w polskim
stroju, z w¹sami blond jak wiechy. Twarz mia³ têg¹, t³ust¹, czerwon¹ z wiatru, oczy wypuk³e
i ogniste. Sapa³ jak w polu, ma³o sobie robi¹c ze wszystkich.
- Jegomoœæ pan Kalwicki, nasz kochany opiekun - rzek³a pani O³owska. - A oto dwaj zdrajcy.
Czy mam wymieniæ ich nazwiska?
- Nazywaj¹ siê Polacy, a miny maj¹ niczego... Po có¿ mi tam ich nazwiska?... - wysapa³ w¹sal. - Skoro miê wwal¹ na tortury, przynajmniej bêdê mia³ sposobnoœæ niewydania nazwisk
i s³owem honoru nie bêdê po pró¿nicy wywija³.
- Mi³o nam poznaæ waszmoœæ pana... - k³ania³ siê Cedro. - W³aœnie jego opieka i pomoc...
- A ba... pomoc! Tu siê w³aœnie roz³azi. Bardzo mi mi³o... poznaæ... Myœlê ju¿ od wczorajszego wieczora, skoro pani dziedziczka wyrwa³a siê.., te!... z t¹ gotowoœci¹ pomagania waæpanom. Bo to z pani¹ dziedziczk¹ sprawa nie³atwa. „Nudzê siê, nudzê siê”... A potem rób, co
chcesz... Upór...
- Panie Kalwicki, panie Kalwicki, trzymaj siê, z ³aski swej, w ryzach!
- Ju¿ milczê. Ju¿ trzymam jêzyk za w¹sami!
- Cofnij¿e go waœæ jeszcze g³êbiej, bo mogê przyci¹æ, a to boli.
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- Ale bo pani dziedziczka nie zwraca uwagi, a to pachnie najgrubszym powrozem. Mo¿emy
w tak¹ wleŸæ kalafutrynê, ¿e nie tylko buty, ale i nogi w niej zostan¹.
- A niech sobie zostaj¹ waœcine nogi, a osobliwie... te buty...
- Chcia³em coœ jeszcze powiedzieæ...
- Nic ju¿ nie s³ucham.
- Muszê przecie powiedzieæ, ¿em onego oficjerka zaprosi³ wreszcie na œwiêty Szczepan. Com
ja mia³ z tym brzydactwem!
- Bardzo to dobrze. To chwalê.
- A i ja tak sobie myœlê, ¿e to jest dobrze.
- Có¿ jeszcze, staruszku? Tylko ¿ywo, bez elokwencji!
- O, zaraz: staruszku! To siê nie godzi...
- Co jeszcze? pytam swego plenipotenta.
- Zaraz z ksi¹¿êca! Muszê jeszcze dodaæ, ¿e dla dragonów trzeba bêdzie postawiæ co najmniej
kufê piwa. Panie Bo¿e, ma³o miê udar nie zwali, jak pomyœlê...
- Postaw im waszmoœæ kufê.,.
- W³osy mi staj¹ na g³owie, pani dziedziczko, na sam¹ myœl, gdy dziedzic przyjedzie - co to
bêdzie?
- Nic miê nie obchodz¹ w³osy waszmoœci.
- Sta³o siê tedy, ¿e ja na stare lata muszê; jeœli nie piersi, to pleców nadstawiaæ pod kule, bo
otwarcie mówiê, pludry nie ¿artuj¹. Sam waæpanów noc¹ powiozê, ale jaki to wyda owoc... doda³ szeptem, zbli¿aj¹c siê do Krzysztofa.
Kiedy ci dwaj zamieniali ze sob¹ ciche wyrazy, pani O³owska odesz³a od nich. Poprawi³a od
niechcenia œliczny ekran à la Psiché, a póŸniej stanê³a od razu tu¿ przed Rafa³em. Przez chwilê mia³a oczy spuszczone, na ustach przecudny uœmiech.
Z wolna podnios³a b³êkitne Ÿrenice i zatrzyma³a je na twarzy goœcia. Uœmiech z jej warg nie
schodzi³, a stawa³ siê coraz œwietlistszy, coraz bardziej uduchowiony. Nozdrza szybko drga³y.
Kiedy Cedro wzi¹³ pod rêkê starego szlachcica i zacz¹³ z nim wœród o¿ywionej rozmowy
chodziæ tam i sam po saloniku, pani O³owska zbli¿y³a siê jeszcze o krok i nie spuszczaj¹c
oczu z twarzy Rafa³a wyrzek³a przez œciœniête zêby, tak ¿e tylko on móg³ te wyrazy pos³yszeæ:
- Szukam... œladu... mojej szpicruty...
Olbromski sta³ nieporuszony, aczkolwiek zachwia³ siê s³ysz¹c te s³owa. P³omieñ ognia
buchn¹³ mu na twarz, na szyjê i czo³o. Zadzwoni³y mu w uszach te wyrazy prawdziwie jako
œwist stalowej rózgi. Krew wolno sp³ynê³a do serca.
W chwili gdy dwaj rozmawiaj¹cy zbli¿yli siê do sto³u, pani O³owska otwar³a z uœmiechem
album rysunkowe i wskazuj¹c Rafa³owi pejza¿ po pejza¿u rzek³a z uprzejm¹ obojêtnoœci¹:
- Grudno.
Przewraca³a kartê po karcie przypatruj¹c siê to tej, to innej kombinacji barw. Gdy otwar³ siê
widok alei, Rafa³ przytrzyma³ go d³u¿ej i spyta³:
- Czy mo¿na wiedzieæ, kto malowa³ ten oto widok?
- Mo¿na.
- Któ¿ to?
- Ten sam, co malowa³ ca³e album; to widaæ.
- Któ¿ to?
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- Ja to malowa³am.
- A czy mo¿na zapytaæ, dlaczego wybra³a pani tê alejê? W Grudnie by³y miejsca daleko piêkniejsze.
- Dlatego, ¿e to by³ najulubieñszy mój k¹t. Tu najczêœciej chodzi³am.
- Ach, tak...
Podczas wieczerzy, do której w jednym z s¹siednich pokojów we czworo zasiedli, Rafa³ znalaz³ siê obok starego plenipotenta i musia³ wdaæ siê z nim w rozleg³y dyskurs de omni re scibili. Tymczasem gospodyni domu bawi³a siê z Krzysztofem tak ¿ywo i przyjemnie, jakby od
dawien dawna byli przyjació³mi. Rafa³ s³ysza³ tê ca³¹ rozmowê. Zdusi³ w sobie wœciek³¹ zazdroœæ, bezlitosn¹ wol¹ wpakowa³ j¹ na dno. W pewnej chwili raz jeden pomyœla³ z postanowieniem ¿elaznym: „Zaduszê tego ch³ystka!” PóŸniej móg³ ju¿ rozmawiaæ swobodnie. Ani
na jedn¹ chwilê, na jedno mgnienie oka nie zwróci³a siê ku niemu królewska g³owa, obci¹¿ona przepysznymi splotami w³osów. Ani razu nie dostrzeg³o go oko. Teraz dopiero pozna³, ¿e
to jest ta sama ksiê¿niczka El¿bieta, która go napawa³a udrêczeniami bez granic, a której przecie wyzby³ siê by³ za pomoc¹ skutecznych œrodków. Ta sama. Widzi i nie widzi, s³ucha i nie
s³ucha, wie o nim i nie wie... Przyszed³ tedy na dawne miejsce, z dala obszed³szy tak wielki
kawa³ œwiata. Dziwi³ siê wewn¹trz siebie temu porz¹dkowi zdarzeñ, temu jak gdyby prawu
rz¹dz¹cemu w ciemnoœciach. Ni to nienasycona chciwoœæ tych dawnych cierpieñ wznosi³a siê
w jego piersiach jak rozwœcieczona burza. Wyzywa³ j¹ na rêkê, szarpa³ wol¹ ku sobie. Po
dawnemu j¹³ œledziæ spod nawis³ych powiek, z zasadzki rzês, powab tej twarzy i tajemnice
przecudnego ³ona. Oczy jego z manowców tych szpiegowañ wraca³y niemal z rozpacz¹, gdy
znajdowa³y siê wobec niezbitej prawdy, ¿e piêknoœæ ta nie zmniejszy³a siê, lecz wzmog³a, ¿e
teraz sta³a siê równ¹ nieskoñczonoœci. Co najgorsza, by³a teraz œwiadoma swej potêgi i w³ada³a ni¹, jak wódz w³ada mieczem. Wobec tego w g³owie mia³ taki zamêt, ¿e na pytania plenipotenta Kalwickiego ledwie-ledwie móg³ dawaæ odpowiedzi przytomne. Z oczu, kiedy je
na piêkn¹ zwraca³, bucha³y ognie wewnêtrznego po¿aru, których ¿adnym wysi³kiem zdusiæ
nie móg³. Obojêtnoœæ pani O³owskiej doprowadza³a go do szaleñstwa. Tote¿ prawie z radoœci¹ wsta³ od sto³u i w jak¹ godzinê póŸniej uda³ siê na spoczynek. Jak b³êdny szed³ za lokajem, który im przyœwieca³ po schodach na piêtro, mija³ pokoje i znalaz³ siê wreszcie w niewielkiej ogrzanej komnacie. Z t¹ s¹siadowa³a druga” gdzie mia³ spaæ Krzysztof. Rafa³ rozebra³ siê i rzuci³ na ³ó¿ko. Zaraz usn¹³. PóŸno w nocy zbudzi³ siê i podniós³.
Okr¹¿a³a go woniej¹ca girlanda myœli, ¿e jest w tym samym domu, co i ksiê¿niczka El¿bieta,
¿e po tylu latach spotka³ j¹ stokroæ piêkniejsz¹, ni¿ by³a dawniej, tylko jeszcze bardziej
w piêknoœci swojej straszliw¹. Ta myœl najg³ówniejsza obchodzi³a doko³a jego poœciel jak
ciche kroki szatana. By³a tak olbrzymia, tak rozmaita i wielostronna, ¿e jej g³ow¹ ogarn¹æ
nie móg³. Przybiera³a coraz bo inn¹ postaæ i formê, mia³a tysi¹ce p³aszczyzn i granic. By³a
wspó³czeœnie czaruj¹cym kuszeniem, tak oczywiste nasuwaj¹cym obrazy, ¿e widzia³ tu¿ przed
spalonymi ustami nieœmierteln¹ piêknoœæ wpatrzonych oczu, wargami dotyka³ ust i chciw¹
rêk¹ nagich ramion. By³a tak¿e zachwycaj¹c¹ nadziej¹, która wiedzie jakoby na skrzyd³ach
motylich poprzez czas i przestrzeñ a¿ do b³êkitnych krain, których nigdzie nie ma, i by³a
¿alem nie do zniesienia rozwa¿aj¹cym, jak zegar, utratê tych minut bez ceny, które w³aœnie,
szepc¹c w poœpiechu niezrozumia³e a groŸne wyroki, uchodz¹ w ciemn¹ sztolniê nocy. Da³
siê unieœæ marzeniom. Przebywa³ w szczêœciu i zlatywa³ w g³uche do³y odtr¹cenia, gdzie wicher potêpieñczy wyszarpuje :ze strun swej lutni nikczemne jêki. Ca³y œwiat porywa³o mu co
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chwila sprzed oczu nieoczekiwane wahanie siê uczuæ. Jak zdroje dotychczas nie znane wybucha³y z duszy postanowienia, by za chwilê znikn¹æ w podziemnych swoich cieœniach i ³o¿yskach, sk¹d nigdy ju¿ nie powróc¹. Oto marzy³ d³ugo i namiêtnie, ¿eby za jak¹ b¹dŸ cenê
tu zostaæ. W jakiejkolwiek roli! Przerzuciæ siê na stronê austriack¹, prusk¹ czy diabelsk¹, staæ
siê ¿o³dakiem, czyimkolwiek jurgieltnikiem - wszystko jedno! Zostaæ w pobli¿u tego domu
szczêœcia, gdzie ka¿dy sprzêt wrasta w duszê, kamienieje i zamienia siê w jej skarb, gdzie
chropawe œciany s¹ zas³onami rozkoszy, gdzie ka¿dy szelest mo¿e byæ ukochanym zwiastunem ³aski.
Us³ysza³ oddech œpi¹cego Krzysztofa i oto ju¿ drugi raz uczu³ w sobie nienawiœæ. Przeszy³
mu g³owê jego weso³y œmiech sprzed kilku godzin, ugodzi³y go spojrzenia rozmarzonych
oczu, które by³ pochwyci³ podczas wieczerzy. Dla niego by³a ³askaw¹. On tutaj odniós³ tryumf. Któ¿ wie, mo¿e naprawdê odniesie go jutro, pojutrze? Gdyby tak by³o!... Pchnê³a go
z ³ó¿ka nag³a myœl... Có¿ trudnego? W³aœnie s¹ okolicznoœci po temu. Wyjd¹ w nocy. Puszcz¹
siê w manowce nadrzeczne. Tam krótki strza³ w ucho g³upca, trupa w wodê i pod lód. Wtedy
- wróciæ, wróciæ... Och, i teraz nie by³oby to trudne chwycie gardziel tego szczyg³a, zatrzymaæ na zawsze oddech. Za cenê jednego uœcisku, za cenê jednego sam na sam - czegó¿ by
nie uczyni³! Za cenê jednego takiego uœmiechu, jakich tamten tyle dziœ odebra³!
Ale po có¿ to czyniæ? po có¿ to czyniæ? Wszak¿e mo¿na raz jeszcze spróbowaæ napaœci. Czy
znaæ na twarzy œlad twojej szpicruty«? Przyjrzyj siê, ¿mijo! Wzniesiesz znowu rêkê do ciosu? To i có¿ st¹d? Dotkn¹æ ustami przed odtr¹ceniem, przycisn¹æ j¹ do piersi i z³ote w³osy
mieæ sekundê na ustach. A potem niech¿e strzela w ³eb, kto chce-Niemiec czy Francuz, m¹¿
czy kochanek!
Bezwiednym ruchem zacz¹³ œcieraæ z szyby zamróz nocny i spojrza³ w œwiat. Ksiê¿yc raz
w raz wyp³ywa³ spomiêdzy chmur szybko pêdz¹cych. W dali, za szczytami nagich drzew parku, rzeka w blasku miesiêcznym to lœni³a wszystkimi lodami, to gas³a w cieniach. Nad jej
brzegiem p³onê³y tu i owdzie przygas³e ogniska, od nich d³ugie, dr¿¹ce smugi œwiat³a spada³y na wodê. Rafa³ rozeœmia³ siê patrz¹c na te ognie. To on tam ma siê udaæ... Miêdzy te
ognie... Tysi¹c strza³ów wymierz¹, gdyby kiedykolwiek chcia³ wróciæ do tego domu. Spe³ni
to dobrowolnie, ¿eby ju¿ tutaj nie mieæ prawa powrotu. Ju¿ nigdy! Rozeœmia³ siê powtórnie.
Ka¿dy najnêdzniejszy parobek ma prawo przebywaæ w tym okrêgu rozkoszy, ka¿dy pies ma
prawo po³o¿yæ g³owê na tym progu - tylko nie on, który za to prawo gotów jest oddaæ po³owê ¿ycia, nie, zaiste, ca³e ¿ycie! Ogarniêty bezrozumem i wichrem mi³oœci, oœlep³y od jej
b³yskawic, strachów i niezwyciê¿onych poduszczeñ, zacz¹³ chodziæ tam i sam po komnacie
cichymi, popl¹tanymi, szalonymi kroki.
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Noc i poranek
Muzyka umieszczona na galerii stroi³a instrumenty. Z g³êbokiego westybulu raz w raz wynurza³y siê nowe postacie i wolno sz³y w górê po marmurowych schodach. Szelest jedwabiu,
zapach perfum p³yn¹³ z do³u. Szmer rozmów...
Tysi¹ce œwiec woskowych rzuca³y blaski na s³upy z ciemnego marmuru podtrzymuj¹ce strop
wspania³ego przedsionka. Przy jednym z tych s³upów sta³ pan O³owski, cz³owiek jeszcze m³ody, z twarz¹ subteln¹, wydelikacon¹ i piêkn¹. Niebieskie jego oczy by³y zapad³e pod bladym
czo³em, a przymusowy uœmiech w krótkich przerwach miêdzy jednym komplementem a drugim, miêdzy jednym a drugim powitaniem nowo przybywaj¹cych goœci, zsuwa³ siê z twarzy
jak maska.
Obok drugiego filaru sta³ plenipotent Kalwicki w najwspanialszym ze swych kontuszów; jeszcze ni¿ej na platformie, gdzie siê zawraca³y schody, k³ania³ siê przed ka¿d¹ wkraczaj¹c¹ par¹
kamerdyner i okaza³ym ruchem prawicy wskazywa³ pana domu.
Kalwicki oczekiwa³ w³aœnie na oficera, którego ju¿ sam osobiœcie by³ przywióz³ i w bocznej
gotowalni na dole umieœci³, ¿eby siê tam dostatecznie po swojemu wymuska³ i oczyœci³.
Wreszcie ukaza³ siê ów porucznik. Szed³ ¿wawo po schodach w swym pó³fraku œwiec¹cym
od naramienników i ozdób, w obcis³ych ineksprymablach i ci¿mach, dumnie i swobodnie
wydymaj¹c usta. Kamerdyner sk³oni³ siê przed nim we dwójnasób nisko i poprzedzi³ go bokiem o kilka schodów, ¿eby snadŸ Niemiec nie pomyli³ siê co do osoby gospodarza. Kalwicki ³aman¹, z ³aciñska-polsk¹, a pan O³owski wyœmienit¹ niemczyzn¹ przyjêli goœcia i z wielk¹
atencj¹, komplementami, wœród uk³onów prowadzili do salonu.
Tam ju¿ rozstawione pod œcianami kanapki i krzes³a nape³ni³y siê doborem najpiêkniejszych
dam okolicy. We drzwiach do s¹siednich salonów t³oczy³ siê zastêp tancerzy. Œrodek sali by³
pusty. Pani O³owska w pobli¿u g³ównego wejœcia wita³a przybywaj¹cych.
W³osy jej utrefione tego dnia w sposób szczególny, objête by³y dwiema ga³¹zkami lauru. Szyja i ramiona wy³ania³y siê spomiêdzy szerokich buf rêkawów. Lekka, przeœliczna suknia,
z wpiêtymi w przód spódnicy ró¿ami, rebe de gazo à raies de satin, koloru morskiej wody,
nie dosiêgaj¹ca ziemi, otoczona by³a u do³u liœæmi kamelii i ods³ania³a nogi powy¿ej kostek.
D³ugie a¿ do ramion rêkawiczki os³ania³y obna¿one rêce. Za przepask¹, pod ods³onionymi
piersiami, drga³ ¿yciem bukiet fio³ków z Parmy. Kiedy wszed³ porucznik i z wyszukan¹ elegancj¹ wiedeñczyka sk³oni³ siê przed ni¹, przyjê³a go, równie jak m¹¿, z honorami. Za¿¹da³a,
aby jej poda³ ramiê, i przesz³a z nim przez opró¿niony œrodek salonu do grupy powa¿nych
obywateli, wymieniaj¹c jego nazwisko.
Za chwilê jej at³asowe ci¿my przeœliznê³y siê po parkiecie sali ku rozwartym podwojom g³ównego wejœcia.
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W grupie m³odzie¿y, u przeciwleg³ych drzwi salonu, stali Olbromski i Cedro. Ujrzawszy
Niemca poczuli, ¿e zaczyna siê ich epos. Krzysztof przyj¹³ ten widok jako m³odzieñcz¹ podnietê, a Rafa³ jako pchniêcie kind¿a³em.
Nale¿a³o decydowaæ siê szybko.
W ci¹gu tych dwu dni twarz Rafa³a osunê³a siê, a oczy pe³ga³y niezdrowym po³yskiem. Z godziny na godzinê zwiêksza³a siê jego namiêtna, rozszala³a mi³oœæ, ¿¹dza, przesycona poczuciem
utraty. Nie czu³ patrz¹c na piêkn¹ gospodyniê radoœci ani zachwytu, lecz bezradn¹, stratowan¹
rozpacz. Wszystko mia³ teraz postawiæ na kartê. Tak lub inaczej zdecydowaæ w ci¹gu tych godzin o ca³ej swojej przysz³oœci. Nie spa³ by³ nocami, a we dnie szuka³, szuka³, szuka³ spotkania. Wci¹¿ pe³no by³o goœci, przybyszów, s¹siadów, z których ka¿dego i ka¿d¹ rozszarpywa³
i æwiertowa³ wzrokiem takiej nienawiœci jak najzaciêtszego wroga. Wci¹¿ musia³ z kimœ rozmawiaæ, witaæ siê, ¿egnaæ, ukrywaæ w sobie spiskowca i, co najgorsza, œmiaæ siê. Tote¿ œmia³
siê czasami tak oryginalnie, ¿e zimno przejmowa³o rozmówców. Czasami spostrzega³ j¹ gdzieœ
daleko, w t³umie. Wtedy usta jego szepta³y prawie g³oœne wyrazy uwielbienia, pochwa³y i pieszczotliwe bezmys³y albo g³uche i niebezpieczne przekleñstwa, przywar³o do uszu i serca w wiêzieniach orawskiego zamczyska. Nieraz w szale, bez wiedzy, przedziera³ siê ku niej, ¿eby nareszcie wyznaæ, co siê z nim dzieje... A kiedy siê zbli¿a³ i s³ysza³ mówi¹c¹ weso³o, zalotnie,
rozkosznie, odchodzi³ z dusz¹ rozstrzelan¹ jej œmiechem, uœmiechaj¹c siê z cicha.
Tak przetrwa³ te dwa dni œwi¹teczne.
Teraz sta³ w t³umie wystrojony wed³ug ostatniego wzoru mody i nie spuszcza³ oka ze swego
bo¿yszcza.
Jak¿e by³a piêkn¹!
G³owa jej sta³a siê podobn¹ do odwiecznej kamei, wyrytej rêk¹ Greka w bia³ych wstêgach
onyksu. W³osy, ujête w laurowe ga³êzie, wi³y siê jak barwne jego zwoje. Bure brwi styka³y
siê jedna z drug¹ nad lini¹ nosa niepostrze¿enie, ledwie dostrzegalnej barwy mchem, a to ich
rozkoszne z³¹czenie by³o jak obraz poca³unku. Nigdy cudniej nie wyró¿nia³y siê œnie¿ne skronie od p³on¹cych cichym zarzewiem rumieñców lica. Nigdy rozkoszniej nie uchyla³y siê usta.
W pewnej chwili Rafa³ uczu³, ¿e nie pojedzie na projektowan¹ wyprawê za Wis³ê. Doœwiadczy³ zaraz znamienitej ulgi. Kamieñ spad³ mu z serca. Mia³¿eby jeszcze tylko parê godzin j¹
widzieæ, a za parê godzin utraciæ na wieki? Có¿ za bezgraniczne g³upstwo! Przenigdy! Zostanie tutaj za wszelk¹ cenê. To, co raz w nocy prêdko pomyœla³, teraz wykona. Uda, ¿e ma
gor¹czkê, ¿e jest chory, umieraj¹cy. Wróci po œwiêtach do Krakowa. Stamt¹d bêdzie przyje¿d¿a³. Wymyœli interesy, do Kalwickiego, do O³owskiego, weŸmie tu folwark w dzier¿awê.
Bêdzie siê tu w³óczy³ po polach. Bêdzie zachodzi³ niby to z polowania do rz¹dcy. Z pól widaæ ten pa³ac. Ogl¹da³ przysz³e dni i noce swoje, przeszpiegi i przygody, jak na d³oni.
Chodzi³o tylko o to, jak rozmówiæ siê z Krzysztofem. A mo¿e i on zostanie? Wy³¿¹ siê przed
Trepk¹ trudnoœciami... Bo czyli¿ to istotnie nie tr¹ci ob³êdem iœæ prosto w pêtlê stryczka?
Czy¿ nie widzieli w Krakowie? Czy¿ nie lepiej pracowaæ na roli jak Bóg przykaza³, zamiast
szukaæ wiatru, a raczej pewnej œmierci - na szczerym polu? Bêdzie z pewnoœci¹ trochê wstydu, trochê szeptañ i œmiechu, trochê gawêd i wytykania palcami, ale potem wszystko pójdzie
w zapomnienie. Rzecz ludzka. Ci sami, którzy bêd¹ wytykali palcami, niegdyœ sto razy gorzej dawali nurka.
Tylko jak zacz¹æ z g³uptaskiem Krzysztofem? Jak wyraziæ pierwsze s³owo po tylu dniach
i nocach zapa³u? Ziewn¹³ skrycie od przeszywaj¹cych dreszczów. Wyci¹gn¹³ d³oñ ze sztyw292

nymi palcami, ¿eby ku sobie przyci¹gn¹æ Krzysztofa. Zdawa³o mu siê nawet, ¿e go przyci¹gn¹³... Tymczasem Cedro sta³ wyprostowany wpatruj¹c siê pilnie Ÿle widz¹cymi oczyma
w figurê austriackiego oficera. Rêka Rafa³a spoczê³a na ramieniu towarzysza, a, skrzywione
usta wykaszla³y:
- Krzyœ... boisz siê?
Tamten drgn¹³ jak od dotkniêcia nagiego cia³a soplem lodu.
- Nie bojê .siê! - rzek³ zupe³nie jak dziecko, gdy mu w ¿ywe oczy zadaj¹ k³amstwo.
- A ja...
- Co ci jest?
- A ja myœla³em, ¿e siê boisz.
- Lepiej byœ westchn¹³ do Boga za pomyœln¹ noc dzisiejsz¹, zamiast miê nêkaæ i os³abiaæ.
- G³upcze... - szepn¹³ mu w samo ucho Rafa³. - Trzeba zaczekaæ - pomyœla³ - jeszcze czas.
I oto niespodziewanie olœni³ go genialny pomys³. Gdy nadejdzie chwila odjazdu, skryæ siê
w pa³acu i zmarnowaæ dogodn¹ chwilê. Uda, ¿e siê spi³. Cz³owiek pijany nie odpowiada za
swe postêpki i nie traci na honorze. Wylezie wówczas, gdy wszystko bêdzie stracone, o œwicie. Krzysztof, jeœli chce, niech idzie sam. Ale¿ owszem, niech idzie, nawet niech siê przeprawi szczêœliwie w myœl swoich modlitw albo niech z chwa³¹ zdechnie od kul dragoñskich!
Ale¿ owszem, niech - cha, cha! - idzie za Wis³ê, do wszystkich diab³ów! Doœæ ju¿ tutaj i tak
nazbiera³ uœmiechów i s³ówek...
Dozna³ g³êbokiej znowu ulgi. Pachn¹cy wiatr rozkosznej przysz³oœci wion¹³ na jego czo³o.
Ujrza³ przed sob¹ szereg œwietlistych dni.
W³aœnie kapela zagra³a polskiego i wynios³e, wspania³e dŸwiêki porwa³y na skrzyd³a swoje
nowe postanowienie Rafa³a. Unosi³ siê wœród szczêœcia odzyskanego, p³yn¹³ wœród blasku.
Jak w sennym z³udzeniu widzia³ szereg par z wdziêkiem i powag¹ okr¹¿aj¹cy salê. Stary jakiœ
jegomoœæ, z pani¹ O³owsk¹ marsza³kuj¹cy temu tañcowi, znika³ mu sprzed oczu w s¹siednich salach i ukazywa³ siê znowu. Odkryte ramiona i piersi, w³osy przetykane per³ami i przeplecione wstêgami, trefione i lœni¹ce od kamieni, po³ysk i szelest cennego at³asu, migotanie
brylantów, zapach perfum, czarodziejstwo spojrzeñ a uœmiechów - i muzyka - przep³ywa³y
doko³a jakoby fale rozkoszne. Oto przesuwaj¹ siê pary jedna za drug¹... Przemyka siê, jak
mg³a, dziewica w przystroju g³owy 1»oiseau de paradis... Dalej szeleszcz¹ suknie bramowane futrem en lapin de Moscovie, g³owy pó³okryte, w tokach de gaze argentée, w turbanach à
pointe mameluck, w szatach lewantyñskich i egipskich.
Ledwie skoñczono poloneza, melodyjny walc poniós³ w wir wszystk¹ m³odzie¿. Rafa³ pragn¹³
tañczyæ z pani¹ El¿biet¹, ale nie móg³ pochwyciæ ani jednej tak szczêœliwej chwili. Zawsze
z ni¹ walcowa³ ktoœ inny albo znika³a mu z oczu pe³ni¹c obowi¹zki gospodyni. Tañczy³ tedy
z osobami, które by³y w pobli¿u, ¿eby przynajmniej na miejscu nie staæ. Raz jeden, ju¿ oko³o
pó³nocy, przez krótk¹ chwilê uda³o mu siê przebiec salon trzymaj¹c swój skarb w objêciu.
Zniknê³y wówczas z jego mózgu s³owa, usta³y, zdawa³o siê, myœli. Ani jednego wyrazu nie
znalaz³, choæ sili³ siê, ¿eby go wymówiæ. Milcza³ ze œciœniêtymi zêbami.
Minê³a pó³noc i Krzysztof coraz czêœciej pocz¹³ szukaæ towarzysza oczyma. Rafa³ s³ysza³
bicie nadchodz¹cej godziny w sercu, w g³owie, w szpiku koœci. M³odzieniec prowadz¹cy tañce zapowiedzia³ nowomodny taniec angielski country dance, w którym mia³o wzi¹æ udzia³
ca³e niemal towarzystwo. Pomimo wszelkich usi³owañ nie uda³o siê Rafa³owi tañczyæ z pani¹ El¿biet¹. Dopiero los szczêœliwy zdarzy³ to w nastêpnym Lansjerze. Zna³ ów taniec jesz293

cze z Warszawy, wiedzia³ tedy, ¿e tañcz¹c na vis-a-vis bêdzie mia³ mo¿noœæ obcowania z ni¹
w pewnych chwilach. Z przymkniêtymi oczyma marzy³ o tym, co bêdzie.
O, gdyby¿ móg³ wyznaæ jej mêkê swej duszy! Odejœæ i odejœæ bez jednego s³owa... Tancerkê
swoj¹, pierwsz¹ lepsz¹ pannê z brzegu, zasypywa³ mnóstwem s³ów weso³ych, dowcipnych,
mi³ych, bezmyœlnych. Bawi³ j¹ jak weso³y trzpiot, jednoczeœnie drwi¹c z niej oczyma pe³nymi odrazy i wzgardy i kln¹c j¹ wewn¹trz siebie najwstrêtniejszymi przezwiskami. Wœród kaskad s³ów skierowanych do tancerki marzy³ o tamtej, córze
I nieba i dnia. Zacz¹³ siê taniec. Zaraz w pierwszej figurze, kiedy z pani¹ O³owsk¹ sam na
sam zosta³, rzek³a do niego cichaczem:
- Za parê godzin...
- Co, ksiê¿niczko? - wyszepta³ bia³ymi usty.
- Tak niegoœcinnie muszê przypomnieæ... Za parê godzin pójdziecie waæpanowie.
- Wola³bym tu umieraæ ni¿ na rzece:
Roz³¹czy³ ich p³ynny, powabny pl¹s. Odesz³a wœród uk³onów, z uœmiechem na przecudnym
obliczu. Tylko nik³y rumieniec... Ale za parê chwil znowu mu j¹ da³ taniec. Wtedy z g³êbokoœci serca, targaj¹cego siê w powrozach swych, wyszepta³:
- Ksiê¿niczko...
- Có¿ to?...
- Ksiê¿niczko...
- Nie jestem ju¿ ksiê¿niczk¹, moœci panie. Dawno ju¿ przeminê³y tamte czasy...
- Dawno ju¿ przeminê³y tamte czasy, a tylko moje nieszczêœcie...
- Có¿ to waæpanu?
- Kocham ciê... Na œmieræ, do zatracenia duszy! Umieram z ¿alu za tob¹... ksiê¿niczko!
Z³o¿y³a mu uk³on pe³en wdziêku, dyg pe³en czaru, jak kaza³ taniec, i zostawi³a go z inn¹ kobiet¹, z tancerk¹, któr¹ sobie by³ wybra³. On szed³ w taniec jedwabnymi krokami, z uœmiechem na œciœniêtych wargach. Bielmo zas³ania³o mu oczy, a krew ostyg³a w ¿y³ach. Zdawa³o
mu siê, ¿e ju¿ nigdy nie nadejdzie ta chwila, ¿eby móg³ dotkn¹æ tamtej rêki. Widzia³o mu siê,
¿e œwiat³a gasn¹, muzyka niemieje i ludzie staj¹ zdumieni woko³o. Mija³a chwila czekania.
Setki w niej wieków przep³ynê³y. Mówi³a coœ do niego tancerka i on weso³o jej odpowiada³.
Uœmiech weso³y wdzia³ na twarz...
Nie, nie nadchodzi... Wabi j¹ ju¿ muzyka, weso³a jak œmiech serdeczny. Czy nigdy ju¿ nie
nadejdzie? Czy¿ nie uczuje d³oni jej w swej d³oni i lazurowych oczu nie przyjmie z uwielbieniem? Odmienn¹ fal¹ op³ynê³a go muzyka, jak mowa zrozumia³a, zwrócona bezpoœrednio
do niego. Nie wiedz¹c o tym wcale wykona³ prawid³owo figury tañca.
Nareszcie...
Pozna³ j¹ po b³êkitnym powietrzu, w którym by³a dla niego zawsze. Pozna³ j¹ po zapachu
w³osów i po szeleœcie szat. Nie móg³ w³asnego spojrzenia udŸwign¹æ z ziemi. Widzia³ jej
stopy w bia³ym at³asie i bia³e wst¹¿ki skrzy¿owane... Oto trzyma rêkê je j w swej d³oni, nieruchom¹, d³ug¹, trwo¿liw¹, miêkk¹ i subteln¹ jak wi¹zka nik³ej rezedy. Oczy wci¹¿ jeszcze
nie mog¹ obj¹æ postaci, nie widz¹. Dusza tylko nasyca siê ni¹, jak kwiat nasyca siê mg³¹
nocy.
Oto mówi do niego tak cicho, ciszej ni¿ szelest jedwabiu:
- Nie powinnam by³a...
- Co, ksiê¿niczko«?
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- Nie powinnam by³a pozwoliæ, ¿ebyœ waæpan jedn¹ godzinê przebywa³ w progach tego domu.
Tylko wzgl¹d wy¿szy...
- Jeszcze tylko parê godzin... Odejdê zaraz i ju¿ na wieki. - Niech siê tak stanie.
- Ani jednego s³owa litoœci...
- O litoœci wspomina ten bezczelny, który siê porwa³...
- Pani, pani... Kocha³em ciê nade wszystko w ¿yciu moim. Dlatego... To tylko chcia³em powiedzieæ...
- Ju¿ siê dokona³o.
Odesz³a znów. Jak woniej¹cy dym okurzy³ go dŸwiêk tych wyrazów. - „Ju¿ siê dokona³o”. Có¿ mog¹ znaczyæ te s³owa? co mog¹ znaczyæ te s³owa? co mog¹ znaczyæ? Wszystk¹ w³adzê
rozumu wytê¿y³, ¿eby zrozumieæ. Ale nim cokolwiek u³o¿y³ w myœli, przesunê³a siê obok niego wœród nieustaj¹cych zbli¿eñ i oddaleñ tañca. Gdy na moment znowu byli razem, rzek³a:
- Nigdy waæpan nie wrócisz tutaj? Wszak to ju¿ sam wyrzek³eœ?
- Tak wyrzek³em.
- I honorem rêczysz swoim?
- Co prêdzej, co prêdzej uchodŸ - cha, cha...
- Nigdy nie bêdziesz siê waæpan stara³, ¿eby miê widzieæ?
Milcza³.
- Mów¿e waæpan...
- Nie mogê tego przyrzekaæ. Jeœli ¿yæ bêdê, wszelkich owszem do³o¿ê starañ, ¿eby skrycie
widywaæ to miejsce. Ale o tym nikt wiedzieæ nie bêdzie.
- Przysiêgnij waæpan, ¿e tego nie uczynisz, a mo¿e byœ us³ysza³ coœ takiego, co ciê do g³êbi...
- Przysiêgam na moje ¿ycie, na mój honor, na dobr¹ s³awê, ¿e nie mogê... Kocham ciê...
- Zamilcz.
Po chwili mówi³a znowu:
- S³uchaj, co mówiê. Chcia³abym zawsze tak wspominaæ moj¹ w Grudnie alejê, jak j¹ dot¹d
wspomina³am. Chcia³abym zawsze tak samo... Lubiê tê w sobie pasjê. Tam to chodzi³am wieczorami do szaleñstwa gardziæ twoj¹ zbójeck¹ napaœci¹. Tam to chodzi³am patrzeæ w mrok
i niby na jawie widzieæ twe wilcze oczy wbite we mnie jak haki, twe œmiertelnie uœmiechniête usta, s³uchaæ, jak w piersi serce ³omoce... Jak teraz...
- Jeszcze s³owo...
- Chodzi³am sama w puste ciemniki têskniæ, ¿ebyœ raz jeszcze spróbowa³ napaœæ tak samo
i ¿ebym ciê mog³a zabiæ od jednego ciosu, ale nie rzemiennego prêta, nie! ¯ebym ciê mog³a
zabiæ od jednego ciosu sztyletem w hucz¹ce serce. Mia³am go zawsze w pogotowiu...
- O, gdyby teraz... Od jednego ciosu!...
- Ju¿ teraz nie chcê. Przeminê³o.
- Jeœli rozka¿esz, to dziœ nad ranem dam siê rozstrzelaæ, ale wys³uchaj wszystkiego.
- Ciszej waæpan szeptaj, bo nam siê przypatruj¹...
G³êboki uk³on.
Brak wzroku i tchu. Ockn¹³ siê widz¹c, i¿ nale¿y tañczyæ now¹ figurê. Œni³ przez chwilê; i¿
inny zgo³a cz³owiek jest w nim samym. Spogl¹da³ woko³o jasnymi, uciszonymi oczyma. Pilnowa³ w sercu p³omyka cichego szczêœcia. Ju¿ nie zbli¿y³a siê w tych figurach. Dopiero
w ostatniej, gdy razem na chwilê stanêli, rzek³a mu:
- Bêdzie gawot. Czy tañczysz go waæpan?
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- Tak.
- Czy dobrze?
- Dobrze.
- Ale czy bardzo dobrze?
- Zdaje mi siê.
- Zaproœ miê waæpan póŸniej do tego tañca.
- Ksiê¿niczko, daruj mi jedn¹ jedyn¹ chwilê, nim st¹d odejdê, jedn¹ chwilê na osobnoœci.
- Zamilcz.
Skoñczy³ siê taniec i nasta³a chwila przerwy. Rafa³ oddali³ siê do jednej z s¹siednich sal i tam
ukry³ we framudze okna. By³ znu¿ony, jakby wszystkie koœci mia³ po³amane. By³ obojêtny
na wszystko, nawet na to, co siê przed chwil¹ dokona³o. Wiedzia³ tylko tyle, ¿e te sekundy,
które przemijaj¹, to najrozkoszniejsza doba ¿ycia. Samej ich rozkoszy nie czu³ wcale.
Otrz¹sn¹³ siê ze swego stanu wówczas dopiero, gdy spostrzeg³ pani¹ O³owsk¹ w otoczeniu
kilkunastu osób, panów i pañ. Wszyscy j¹ o coœ usilnie prosili, a ona zaprzecza³a œmiej¹c siê
srebrnym swym œmiechem. Rafa³ zbli¿y³ siê tak¿e i pos³ysza³ wówczas, ¿e j¹ proszono, by
tañczy³a tamburino. Nie chcia³a za nic. Trwa³o to dosyæ d³ugo. Nareszcie Rafa³ przypomnia³
sobie, co mu poleci³a. Przecisn¹³ siê tedy ostro¿nie przez t³um, sk³oni³ siê przed gospodyni¹
i prosi³, ¿eby raczy³a tañczyæ z nim gawota.
- Ach, wiêc jedni chc¹, ¿ebym tañczy³a Szal, ci, ¿eby tamburino, a jeszcze waszmoœæ pan...
gawota. Nie. Wynajdê sama inn¹ tancerkê.
- Pomimo ponowionych próœb?
- Nie mogê - et tout est dit.
Rafa³ pocz¹³ nalegaæ, nastawaæ, prosiæ.
Po d³ugim wahaniu siê, którego na pozór nie mog³y przezwyciê¿yæ nawet proœby pana O³owskiego, przysta³a wreszcie na odtañczenie gawota. Zagra³a muzyka.
Kreœl¹c w przestrzeni linie i szlaki niepewne, jakoby œlady bujania w kraju widzeñ, zataczaj¹c zwroty ko³uj¹ce wœród niespodziewanych uk³onów, owych zaprzeczeñ pe³nych uprzejmego powabu, co s¹ niby znaki symboliczne wstydliwoœci i bojaŸni, tancerka sta³a siê podobn¹
do muzycznego instrumentu, do harfy czy lutni, tworzycielki wznios³ej i piêknej melodii.
Samemu zdawa³o siê, ¿e tworzy i pierwszy raz w ¿yciu gra. Ruchy jej by³y z ka¿d¹ chwil¹
wdziêczniejsze, coraz bardziej pewne swej piêknoœci, jak tony muzyczne od wieków le¿¹ce
w milczeniu, które teraz, po wyrwaniu z nicoœci, okazuj¹ wszystek swój przepych i potêgê
w³adzy piêkna. Bezkarnie i bez przeszkody, jawnie a w myœl przepisów tañca, mogli obejmowaæ siê mi³osnymi uœmiechy, ton¹æ w sobie nawzajem oczyma. Ka¿dy uk³on i ka¿dy przegub
cia³a wiêcej oznacza³, wypowiada³ i dokonywa³ w sprawie mi³osnej ni¿ sonet u³o¿ony ze s³ów
i zawartych w nich pragnieñ.
Rafa³, ledwie kilkanaœcie postawi³ œliskich a wytwornych kroków, miêdzy jednym a drugim
zbli¿eniem cia³ us³ysza³ wyrazy:
- PójdŸ...
- O, pani...
Przebieg³a œlicznymi ruchy przestrzeñ salonu, wróci³a znowu. Oto uj¹wszy palcami gazê
spódnicy unios³a jej lekko i ³agodnymi rytmy, cichymi skoki mija³a tancerza. Wtedy szept:
- Bojê siê ciebie...
- Kocham...
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Uk³on i szept:
- PójdŸ...
Znowu szept:
- Przez szereg pokojów...
Musia³ teraz oddalaæ siê od niej i wracaæ, oddalaæ i wracaæ wci¹¿. S³ucha³, s³ucha³, s³ucha³.
By³a obok i milcza³a. Nic, tylko ciosy w³asnego serca... Mija³a go w milczeniu. Nareszcie,
kiedy siê najmniej spodziewa³, kiedy oszala³y traci³ ju¿ wszelk¹ nadziejê, pos³ysza³ znowu
wyrazy ledwie siê dobywaj¹ce spomiêdzy nieruchomych warg:
- PójdŸ... do siebie...
Za chwilê znowu:
- Stamt¹d zejdziesz...
Szereg uk³onów i cichych, rzewnych kroków do taktu muzyki gawota, a¿ znowu szept, g³os
cichy a wstrz¹saj¹cy do szpiku koœci:
- Na dó³ schodami... tak... które s¹ w koñcu korytarza.
- Co dalej?
Muzyka nieco odmienna. Taniec znów. Uœmiech. Oczy zemdla³e w zaœnieniu. W ró¿anych
wargach zêby z trwogi szczêka j ¹:
- Bêd¹ tam pó³otwarte drzwi.
Nic ju¿ nie rzek³a a¿ do koñca. •renice oczu skry³y siê w cieniach rzês. Na ustach wyraz
bolesny. W³osy, rozrzucone w tañcu, tworzy³y doko³a zbiela³ej twarzy z³otolit¹ burzê.
Rafa³ wcisn¹³ siê w t³um mê¿czyzn i stan¹³ w przejœciu wiod¹cym do sali s¹siedniej. Ty³ g³owy wspar³ o œliskie odrzwia mahoniowe i otwartymi oczyma patrza³ w dal. Zbli¿y³ siê do niego Krzysztof i rzek³:
- B¹dŸ gotów.
Rafa³ spojrza³ na niego z ukosa i uœmiechn¹³ siê dobrodusznie. Rzek³ cicho g³osem spokojnym i ³agodnym:
- Bardzo mi siê podobasz dnia dzisiejszego.
- Ale z ciebie tancmistrz nie lada...
- Tak s¹dzisz?
- O, wierz mi, powinieneœ by³ dawno wst¹piæ do baletu w Krakowie... Nie by³byœ siê tu³a³ po
goœciñcach...
- Jesteœ, ile sobie przypominam, z³oœliwy, moœci Cedro. Lubiê dobry dowcip, a Gez z³oœliwoœci nie ma dowcipu. Obawiam siê, ¿e dziœ rano zginiesz. Wiesz co, idŸ do s¹siedniego pokoju, napisz testament wed³ug regu³ procedury austriackiej, a mnie mo¿esz, je¿eli ci to w smak
pójdzie, zrobiæ generalnym spadkobierc¹.
- Zapiszê ci, ale nie tak znowu wiele... - rzek³ Krzysztof ze z³ym uœmiechem. - Co najwy¿ej
mogê ci w puœciŸnie przekazaæ ten frak, który masz na sobie i w którym tak misterne stroi³eœ
piruety. Poñczochy równie¿ i trzewiki...
- Jak¿e œmiesznym jest m¹¿, któremu zazdroœæ dziurawi skorupê mózgu!
- O ciebie... - szepn¹³ Cedro ze œciœniêtymi zêbami, ale Rafa³ odsun¹³ go od siebie ³agodnym i ³askawym ruchem. Na przeciwleg³ej stronie sali, w odosobnionym krzeœle siedzia³a jego ksiê¿niczka z g³ow¹ opart¹ o kraj marmurowego kominka. Patrzali siê w siebie
zaklêtymi oczyma przez d³ugi, niewymowny czas. Nie umieliby powiedzieæ, ile go up³ynê³o, nie umieliby okreœliæ, co siê dzia³o na œwiecie otaczaj¹cym ani w g³êbokoœci ich
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dusz. Nie wiedzieli nawet o tym, ¿e up³ywaj¹ce minuty nios³y na falach najwy¿sze z³udzenie rozkoszy.
Zak³óca³a ciszê muzyka i zajmowa³a przestrzeñ m³oda, piêkna panna, z wdziêkiem tañcz¹ca
solowy taniec - Szal. Przebiega³a salê to tu, to tam, rozci¹gaj¹c nad g³ow¹ b³êkitny szal
z Kaszmiru. Jeœli stawa³a na z³otolitej drodze spojrzeñ ob³¹kanych z rozkoszy, przywierali na
mgnienie powieki, by za chwilê z tym straszniejsz¹ mi³oœci¹ upajaæ siê sob¹.
Wreszcie, nim piêknoœæ ukoñczy³a swój taniec, Rafa³ podniós³ g³owê. Od niewypowiedzianego uœmiechu zaæmi³y siê i œciemnia³y jego oczy i sta³y siê do oczu ksiê¿niczki podobne.
Usta oblek³y siê wyrazem potêgi i cudownej si³y. Sta³ siê piêkny, wspania³y i niezwyciê¿ony.
Wolnymi kroki, z wdziêkiem i zwinnoœci¹ tygrysa poszed³ skroœ sal nie widz¹c miejsc ni
osób. Przeszed³ wskazane korytarze, schody, sienie, znowu schody. Wszêdzie by³o pusto i cicho. Daleki gwar zag³usza³ odg³os kroków. Pchn¹³ pó³otwarte drzwi i wszed³ do buduaru.
Panowa³ tam prawie mrok. Na kominku ¿arzy³ siê stos bukowych wêgli. Okry³ je ju¿ popió³
fioletowoper³owy. Z dala, zza dziesi¹tych œcian, dochodzi³y tony st³umione i szczególnie urocze w tym oddaleniu. Olbromski zamkn¹³ za sob¹ drzwi i usiad³ przed ogniem. Zapad³ w zadumê przesycon¹ woni¹ ró¿ i jaœminu. Oddycha³ westchnieniami, które p³ynê³y z tajemniczego zdroju na œwiêtej górze szczêœcia.
W pewnej chwili b³ysnê³a jasnoœæ w przeciwleg³ej œcianie. Pani O³owska stanê³a we
drzwiach. Zamknê³a je za sob¹. Gdy wsta³ z fotela przed ogniem, zajê³a to miejsce i przez
chwilê nieruchoma siedzia³a z rêkoma na porêczach le¿¹cymi bezw³adnie. Ujrza³ przed
sob¹, w s³abych brzaskach œwiat³a wêgli, jej twarz, szyjê, rêce. Ujrza³ j¹ przed swoj¹ dusz¹.
Kiedy podnios³a na niego oczy i kiedy znowu spocz¹³ w spojrzeniu, przerwanym odejœciem
z sali, upad³ przy niej na kolana, obj¹³ jej nogi rêkoma i pozwoli³ p³yn¹æ nieutulonym ³zom
szczêœcia.
Nie odtr¹ca³a go ani siê poruszy³a na swym miejscu. Dopiero nierych³o, nierych³o, kiedy ju¿
serce jego by³o spokojne i osch³y ³zy na powiekach, dotknê³a rêk¹ jego czo³a. Podniós³ g³owê.
- Spe³ni³am wszystko, czego chcia³eœ.
- Tak jest.
- ¯egnam ciê.
- ¯egnam ciê, pani.
- Przynios³am ci ten z albumu widok alei w Grudnie. Sama go niegdyœ zrobi³am... W latach
moich szczêœliwych, w domu moich snów na jawie... WeŸ go sobie i miej na sercu. Nie przebij¹ go kule.
- Czy nie chcesz, ¿ebym dziœ umar³?
- Nie.
- Czy nigdy wiêcej nie mam ciê ujrzeæ?
- S³yszê w tym pytaniu... Nie chcê powiedzieæ... Idê ju¿ st¹d.
- Ksiê¿niczko!
- I có¿ jeszcze!
- Ciebie jedn¹ kocha³em w ¿yciu! Wys³uchaj miê!
- Có¿ chcesz, ¿ebym jeszcze uczyni³a?
- Dziœ rano umrê, jeœli zechcesz... dam siê w rêce dragonów. Grób zachowa tajemnicê... Na
wieki, na wieki!
- Przenigdy!
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- Wiêc kochasz kogo innego?
- Nie powiem!
- Powiedz, na Boga!
- Sam wiesz najlepiej.
- Nic nie wiem.
- By³eœ i jesteœ jeden. Bêdziesz zawsze.
Wsta³a i odsun¹wszy go skierowa³a siê ku drzwiom, którymi by³a wesz³a. Ale nim ich dosiêg³a,
zawo³a³ na ni¹ cichym szeptem oszala³ej rozpaczy, œlepej niedoli, niezwyciê¿onej mi³oœci. Zatrzyma³a siê u proga. Zawaha³a siê... Potem wróci³a jêcz¹c cicho i gryz¹c zêbami chustkê...
O jakiejœ porze us³yszeli w pokojach na piêtrze ¿ywe, gwa³towne kroki i ³oskot. Rafa³ wiedzia³, co to oznacza. Szukaj¹ go. Myœla³ o tym z uœmiechem nie odrywaj¹c ust od czary swego szczêœcia, nie budz¹c siê z omdlenia. Wszystko jedno. Czy umrzeæ ju¿, czy jeszcze ¿yæ jednego to niewarte uœmiechu. Ale na rozkaz, ¿e ma siê udaæ z Krzysztofem na ow¹ wyprawê, odszed³ w okamgnieniu i stan¹³ w swoim pokoju. W istocie szukano go na wszystkie strony. Kalwicki kl¹³ na czym œwiat stoi. Krzysztof by³ ju¿ gotów.
- Gdzie¿eœ ty by³, wariacie, a¿ do tej pory! - wo³a³ z najwiêkszym gniewem.
- Jak to? Czy¿ ci nie wiadomo? By³em, by³em na balu.
- Dzieñ siê ju¿ za jak¹ godzinê zrobi! Przez twe guzdralstwo mo¿emy wszyscy zgin¹æ.
- Ale daj¿e pokój! Nie zginiesz. Z³ego diabe³ tak znowu chêtnie nie bierze! Kto idzie na wojnê, mój krwio¿erczy rycerzu, musi mieæ odwagê w ka¿dym calu duszy i w ka¿dej ¿yle.
Chcesz, to pójdziemy w dzieñ. Có¿ mi to szkodzi?
- Ubieraj siê co tchu. Chwila najstosowniejsza, a tego nie ma!
- Dla mnie ka¿da chwila nocy czy tam dnia zarówno stosowna.
- Waæpan sobie fanfaronuj i baraszkuj, ale innym razem! - z³oœci³ siê Kalwicki.
- Biada mi!
- Oficeram ju¿ napoi³ szampanem do zupe³nej miary, le¿y mi w poczekalni jak pieñ olszowy,
konie czekaj¹... Ech, ja bym wasanu zada³, ¿ebym tak by³ twoim ojcem!
- A no... Bóg strzeg³.
- Jeœli za dwa pacierze nie wyjedziemy, to nie ma co zaczynaæ, ja nie jadê. I niech was diabli!... Jestem stary cz³owiek, mam dzieci i wnuki.
Rafa³ kiwa³ g³ow¹. Od jednego zamachu zdziera³ z siebie balowe szaty. Wszystkie, nim je
odrzuci³, to ¿abot, to rêkawy fraka, przesuwa³ ko³o ust, chwyta³ wargami, wdycha³ zapach
i ca³owa³. Po raz ostatni upaja³ siê cielesn¹ woni¹ dotkniêæ, która jeszcze nie ulecia³a, ciep³em rozkosznych oddechów, co jeszcze nie ostyg³o. Cisn¹³ wreszcie wszystko w otwart¹
walizê jak w grób, zatrzasn¹³ wieko i w kilka minut wdzia³ swój obcis³y rajtrok, do którego
brakowa³o tylko obszlegów, ¿eby siê sta³ artyleryjskim mundurem. Zatrzyma³ kartê papieru
z darowanym pejza¿em i schowa³ j¹ wed³ug rozkazu. Wpakowa³ za pas parê dubeltowych pistoletów, wsun¹³ pugina³. By³ gotów. Wdziali swe krótkie ko¿uszki, czapki-i wyszli z cicha
bocznymi schodami.
Muzyka wci¹¿ jeszcze gra³a i pa³ac hucza³ od tañców, teraz dopiero na dobre rozhukanych.
Mia³o siê ju¿ pod œwitanie, ale noc jeszcze sta³a. Prószy³ lotny œnie¿ek. Mróz pod nogami
skrzypia³.
Kalwicki znik³ im z oczu, a za chwilê podjecha³ sam ku bocznemu wejœciu saniami zaprzê¿onymi w parê koni jak wcielone diab³y, szczêkaj¹cych podkowami po zmarz³ym œniegu.
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Wed³ug umowy Rafa³ siad³ na koŸle i uj¹³ lejce. Krzysztof stan¹³ w tyle sanek jako lokaj.
Kalwicki wróci³ do pa³acu. Czekali chwilê. Konie na miejscu ku³y nogami i prê¿y³y siê do
biegu. Para z nich bi³a k³êbami. Rafa³ widzia³ j¹ w promykach œwiat³a padaj¹cego ze szczelin
w okiennicach.
Ca³e jego cia³o jeszcze marzy³o, a g³owa wci¹¿ le¿a³a na ob³okach, w niebie rozkoszy. S³odkie szepty snu³y siê bez koñca po wargach i jako nici pajêcze oplata³y wzrok, s³uch, dotykanie. Wargi jeszcze by³y przyduszone od poca³unków nawiecznych, a wszystka dusza przemieni³a siê w s³upy dymów wonnoœci.
Otwar³y siê drzwi. Kalwicki wyprowadzi³, a raczej wyniós³ oficera ubranego ju¿ w futro.
Doci¹gn¹³ go w swych barach a¿ do sanek, usadowi³ w g³ównym siedzeniu, otuli³ mu nogi
bardzo starannie i krzykn¹³:
- Ruszaj!
Rafa³ puœci³ konie. Polecieli w skok. Kalwicki krótkimi rozkazami wskazywa³ kierunek jazdy. Oficerek spity jak bela gada³ wci¹¿ do plenipotenta:
- Bin doch ganz knall... Sacra! Wer bist du eigentlich?
- Ale¿ tak... jawohl... panie lejtenancie!
- Sind Sie vielleicht Olowski’s Freund?
- Freund? A jakie! najzupe³niejszy! JedŸ tam ostro, te, guzdra³a! Koniom po bacie!
Rafa³ zaci¹³ konie.
- Niech siê pan porucznik niczego nie lêka - wo³a³ Kalwicki Niemcowi nad uchem - mamy
niez³ego furmana, a i lokaj jest jaki taki, choæ safandu³a. Dojedziemy z parad¹.
- Frau Olowski ist ja... Sind Sie vielleicht ein sogenannter Kalwicki? Frau Olowski ist aber
schön...
- O, to siê wie!
Konie wpad³y w op³otki prowadz¹ce do wsi i skokiem kopa³y siê w g³êbokim œniegu. Md³y
brzask pocz¹³ siê nieciæ na wschodzie. Wiatr nadranny ockn¹³ siê w polach.
- Co pary w koniach! - wo³a³ Kalwicki g³osem tak rozkazuj¹cym, ¿e Rafa³ podda³ mu siê
mimo oporu.
Wpadli miêdzy stodo³y, w ulicê wiejsk¹. Najtê¿szym galopem lecieli czas jakiœ utart¹ drog¹.
W pewnej chwili plenipotent kaza³ zawróciæ na lewo, w w¹ski, wygrodzony wygon, wiod¹cy
w dó³ ku rzece. Sam stan¹³ w saniach i poduszcza³ konie. Dom zajêty na kwaterê oficera sta³
znacznie dalej, we wsi. Gdzieœ u koñca tej drogi, któr¹ lecieli, pali³o siê ognisko, i z dala ju¿
widaæ by³o przy nim szyldwacha na koniu. Gdy siê ku temu ogniowi sanie pêdem zbli¿aæ
zaczê³y, jeŸdziec skierowa³ ku nim swego konia i ostrym k³usem nadje¿d¿a³ krzycz¹c z ca³ej
si³y:
- Wer da! Wer da!
Ujrzeli go tu¿ przed sob¹, osêdzia³ego i lœni¹cego od polerowanych rzemieni, od wyczyszczonej stali...
Kalwicki stan¹³ w saniach i wo³a³ g³oœno:
- Herr Offizier! Herr Offizier!
Ods³oni³ przy tym ko³nierz futra, pokazuj¹c kapelusz i twarz uœpionego oficera, który lecia³
mu przez rêce. Dragon stan¹³ w strzemionach, schyli³ siê i dobrze, szczegó³owo, uwa¿nie
rzecz wybada³. Potem odda³ swemu dowódcy honory wojskowe szabl¹, ale siê z miejsca nie
rusza³.
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- Gdzie jest kwatera komendanta? - wrzeszcza³ Kalwicki straszliw¹ niemczyzn¹.
Dragon wskaza³ szabl¹ kierunek i daleki dom.
- ProwadŸ nas! Komendant zas³ab³. Wraca z balu. Wieziemy go do domu! ProwadŸ!
Dragon zawaha³ siê, jeszcze raz obejrza³ kapelusz oficerski, wreszcie tr¹ci³ konia ostrog¹,
¿eby wjechaæ w op³otki czy daæ znaæ do drugiego posterunku. Skoro tylko odwróci³ siê ty³em
do sanek, Rafa³ i Krzysztof zsunêli siê ze swych miejsc i chy³kiem, wpó³ zgiêci skoczyli za
ognisko. Do wa³u rzecznego by³o kilka kroków. Minêli go jednym susem. Po drugiej stronie
tego jazu ros³y wikle. Ca³e to zbocze od strony rzeki pokryte by³o skorup¹ lodu, który wezbrana czasu powodzi rzeka wynios³a by³a i zostawi³a na chaszczach. Pomiêdzy t¹ skorup¹
a jazem umykali teraz jak lisy w dó³ rzeki. Œwistali z cicha, wiadomym sposobem, wed³ug
instrukcji. Kiedy tak dopadli po³owy odleg³oœci miêdzy jednym a drugim ogniskiem, us³yszeli
tu¿ za wa³em têtent konia lec¹cego w skok. Przycupnêli. Koñ przelecia³.
- To z drugiego posterunku... - szepn¹³ Rafa³. - Leci na znak do tamtego.
Tu¿ pod, nimi rozleg³ siê trzykrotny œwist jakby kulika. Rozsunêli rokity i ujrzeli w pobli¿u
pod roz³o¿ystym pniem starej wierzby, której pieñ wisia³ nad nurtem, ³ódeczkê. Ch³op w ko¿uchu chwyci³ silnie ka¿dego z nich za rêce i wci¹gn¹³ do ³odzi. Mrukn¹³ ze srogim gniewem:
- PóŸno! Dzieñ wylaz³...
Kaza³ im przytuliæ siê do dna, sam siedz¹c w kucki na przodzie, pchn¹³ ³ódŸ tak potê¿nym
rzutem wiose³, ¿e od razu wypad³a w wart. Tam jeszcze raz wmiesi³ wios³a w nurty. Jeszcze
jeden ca³oramienny zamach wiose³, jeszcze jeden... Wtem na brzegu rzeki rozleg³ siê krzyk
z kilku stron. Sta³o siê to w mgnieniu oka. Zbiegi tyle ¿e zdo³ali odwróciæ g³owy, kiedy im
prosto w œlepie trzasn¹³ b³ysk jeden, drugi, trzeci... Tu¿ ko³o nich przeci¹gle gwizdnê³y kule.
Jedna z nich musnê³a wodê ko³o burtu ³odzi. Cicho i boleœnie jêk³a druga. Nieustraszony Œl¹zak-przewoŸnik wsta³ teraz na nogi. Wios³a dŸwiêk³y i zagra³y w jego potê¿nych rêkach. Ujrzeli przed sob¹ ogromn¹ jego postaæ, od .g³owy do stóp zamkniêt¹ w wielkim ko¿uchu. £ódŸ
pomknê³a w dó³, ukoœnie tn¹c strza³ œrodka rzeki. Lecieli nad wyraz chy¿o. Ale na opuszczonym brzegu rozleg³ siê nowy grzmot kanonady i rozwali³ ciszê nocy.
Przewodnik raptem siad³ na nogi swoje w tym miejscu, gdzie sta³, zakaszla³ siê straszliwym
chrzypieniem. Wios³a wypad³y mu z r¹k. Przez chwilê w zdumionych oczach zbiegów kiwa³
siê to w ty³, to naprzód, charcz¹c i ci¹gn¹c w piersi powietrze, a¿ run¹³ na dziób ³odzi, zwieszonymi rêkawami ko¿ucha trzepi¹c i chlapi¹c po wodzie. Silnie od pocz¹tku pchniêta ³ódŸ
przebi³a wiry g³êbokiego koryta i lecia³a za wod¹ bez wiose³ po drugiej ju¿ stronie wartu
wodnego. Rafa³ wychyli³ siê i z³apa³ jedno wios³o. Le¿¹cy ch³op zawali³ ca³e miejsce. Nieporêcznie, wydzieraj¹c sobie wios³o, to docierali do skorupy lodowej tamtego brzegu, to odpadali od niej ku œrodkowi rzeki. Lodowisko tamtej strony siêga³o daleko w wodê i broni³o przystêpu. Rafa³ w rozpaczy zwali³ je wios³em, ale tylko zadŸwiêk³o jak dzwon œmierci. Ciekli
jeszcze w milczeniu i zgrozie, coraz szybciej, coraz szybciej... Wiry wlek³y ich w œrodek rzeki... Wtem ujrzeli wy³om miêdzy lodami. £ódŸ spodem dociera³a mielizny, wiêc ze wszech
si³ wpieraj¹c ocalone wios³o w ³awice piasku podwodnego dobijali. Ju¿ przedœwit powleka³
pêdz¹c¹ wodê œniad¹ barwic¹. Coraz wyraŸniej by³o widaæ rzekê i przestworza. Na galicyjskim brzegu gromadzi³ siê zastêp ¿o³nierzy... Uda³o siê Rafa³owi werzn¹æ ³ódŸ w piach
i utwierdziæ j¹ tyle, ¿e mogli wyleŸæ w wodê. Kaza³ Krzysztofowi brn¹æ na brzeg, sam
szarpn¹³ barkê za ³añcuch i wywlók³ z wody na mieliznê w ostoje miêdzylodowe. Kiedy byli
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w ³ozach tamtego brzegu, runê³o kilkadziesi¹t strza³ów. Kule gwizdnê³y jak osy, trzaska³y
z ostrym brzêkiem w lód i rozpryskiwa³y go na wsze strony. DŸwignêli co tchu ch³opa. Obrócili go twarz¹ ku niebu. Oczom ich przedstawi³ siê widok brunatnej twarzy, z której rozwartych ust wali³a siê fal¹ ciemna krew. Oczy ju¿ zaszklone bielmem œmierci patrza³y w nich
spojrzeniem tamtego œwiata: Ujrzawszy niewys³owion¹ mowê boleœci w tej twarzy stê¿a³ej
wœród ¿ycia, wœród si³y, wœród potê¿nej pracy, Krzysztof zachwia³ siê na nogach. Kolana jego
g³êboko werznê³y siê w œnieg. Z za³amanymi rêkoma, z wyrazem rozpaczy bezdennej, stokroæ
mocniejszej ni¿ wówczas, gdy ¿egna³ ojca, patrza³ i patrza³ w le¿¹cego trupa. Z nag³a zatrz¹s³
siê ca³y i pocz¹³ ³kaæ jak dziecko. G³owa jego pad³a do nóg zabitego, rêce kurczem objê³y
mokre, staplane buty. Pocz¹³ w boleœci skomleæ i wyrzekaæ:
- To ja... To moja wina... Tej: ja ciê zamordowa³em!... Dlatego, ¿e mi siê spodoba³o iœæ na
wojnê, ty tu le¿ysz! Bo¿e, Bo¿e! Có¿ ja teraz pocznê? có¿ ja teraz pocznê, nieszczêsny! Bo¿e
wielkiego mi³osierdzia!...
Wzniós³ ob³¹kane, skostnia³e oczy na Rafa³a i pyta³ go z og³upia³ym skam³aniem:
- Có¿ teraz bêdzie? Zlituj siê nade mn¹! Có¿ ja teraz z nim pocznê?...
- Wiesz co - rzek³ Rafa³ œci¹gaj¹c przemok³e buty - ty nadzwyczajnie nadajesz siê do stanu
¿o³nierskiego. Bardzoœ sobie w³aœciwy zawód obmyœli³. Bardzo! Je¿eli nad ka¿dym trupem
wojny bêdziesz tak piêkne wigilie œpiewa³, to z ciebie bêdzie najtê¿szy oficer w armii...
Przedstawi¹ ciê genera³owi Napoleonowi, jako ¿o³nierza nad ¿o³nierze, do stosownej nagrody.
Krzysztof s³ucha³ uwa¿nie. Wytrzeszczonymi oczyma patrza³, jak Rafa³ drze sw¹ koszulê i suchymi onuczkami przewija sobie nogi, jak znowu wdziewa buty...
- Có¿ my poczniemy? - szepta³ coraz ciszej.
- Przede wszystkim œci¹gnij buty, udrzyj z koszuli p³at i zawiñ nogi.
Spe³ni³ to wszystko co prêdzej, siedz¹c za jazem rzecznym, jakby w istocie taki by³ œrodek
ratunku, o który siê pyta³. Gdy ju¿ byli obuci, Rafa³ kaza³ mu jeszcze bardziej wyci¹gn¹æ ³ódŸ
na brzeg, sam okrêci³ ³añcuch jej o pieñ wierzby. Wtedy zdj¹³ czapkê, zwróci³ siê twarz¹ do
trupa i przez sekundê modli³ siê cicho.
Dzieñ wstawa³. Wyszli z zaroœli nadbrze¿nych i wielkim krokiem wdarli siê na wynios³oœæ
pobrze¿a. Ale skoro tylko ukazali siê tam, znowu warcz¹c i bucz¹c gór¹ przelecia³y kule i rozleg³ siê huk wystrza³ów. Rafa³ parskn¹³ œmiechem. Krzysztof patrza³ na niego bezsilnymi
oczyma, do których sp³ywa³y jeszcze ³zy.
- Niemce! - wrzasn¹³ Olbromski nastawiwszy d³oni ko³o ust. - Austriaki! Ga³gany! Strzelaj¿e
jeden z drugim, a celnie! Godzinê celuj, a traf przecie raz w ¿yciu!... Na szubienicy tobyœ
wiesza³, austriacki wojaku! Celuj! Niedo³êgo!
Œwisnê³o doko³a ze szeœæ, ze siedm kul. WleŸli obadwaj na bia³y piaszczysty wzgórek. Tam
Rafa³ rozkraczy³ nogi i wrzasn¹³:
- Niech ¿yje Cesarz! Przyjdê ja tu do was, psy kulawe!
Poszed³ naprzód wielkimi kroki, gwi¿d¿¹c ca³¹ gêb¹. W pewnej chwili zwróci³ siê do Krzysztofa:
- Wci¹¿ jeszcze beczysz?
- S³uchaj no, daj mi pokój...
- Je¿eli chcesz beczeæ, to idŸ sobie osobno, bo gotowi ludzie pomyœleæ, ¿e to ja ciê za uszy
ci¹gnê do wojska:
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Krzysztof by³ ju¿ od dawna spokojny. Szed³ takimi samymi krokami jak jego mentor. W milczeniu przebyli p³aszczyznê i zaczêli wstêpowaæ na wzgórki, d³ugim wa³em wyznaczaj¹ce
dolinê Wis³y.
- Krzyœ - rzek³ szybko Rafa³ g³osem weso³ym - a wiesz ty, bratku, o tym, ¿e my ju¿ byliœmy
w bitwie! S³yszysz, gazda! Kule nam ko³o uszu gwizda³y jak najprawdziwszym ¿o³nierzom.
S³ysza³eœ, jak gwizda³y?
- S³ysza³em.
- Ale ty nie œpij, tylko odpowiadaj przytomnie!
- Mówi³em ci ju¿ raz, ¿ebyœ miê zostawi³ w spokoju.
- Dobrze, czu³y Galicjaninie, zostawiam ciê w spokoju. Gdzie¿ u licha jest ta cha³upa? Kalwicki tu nam kaza³ siê zg³osiæ. Powiedzia³, ¿e na wzgórzu... ChodŸmy jeszcze wy¿ej.
Weszli na najwy¿szywy dmuch, ledwie teraz owiany szronem i œniegiem. Czarny, zmarz³y
piach ustêpowa³ pod ich stopami... Rozejrzeli siê woko³o. W dali, za Wis³¹, w brunatnych
zaroœlach z b³êkitnawych mgie³ œwitu wy³ania³ siê pa³ac w Jazie. Dach jego z ciemnej dachówki przerzyna³ brutaln¹ plam¹ jasny b³êkit nieba. Rafa³ zatrzyma³ siê, znieruchomia³.
Przygl¹da³ siê dalekiemu widokowi posêpnym spojrzeniem. Gdy tam sta³ zastyg³y i oniemia³y, widzia³o mu siê, ¿e ¿yje w chwili tak bardzo dawnej od jego ¿ycia, jakby w dzieciñstwie.
Albo¿ to, na co patrz¹ oczy, istnieje? Có¿ to go zajmowa³o wczoraj, dziœ w nocy? Uczu³ w sobie brak, pustkê, loch ciemny. Czyli¿ naprawdê istnieje ten wynios³y dom? Czy by³o w czasie szczêœcie, którego ten kszta³t widomy jest wyrazem? Ró¿ane zorze zabarwia³y .przeœlicznie ów daleki, niebieskawy sp³acheæ ziemi. Po³yskiwa³a rzeka, szybko pêdz¹ca wœród brylantów lodu. Odwróci³ siê raptem od tego widoku i poszed³ ku domostwu, które sta³o w pobli¿u. Na wzgórzu nagim stercza³o to siedlisko rybackie czy miejsce ucieczki dla powodzian.
Do resztek dawnego muru karczmy czy schroniska dla nêdzy zalanej wod¹ przybudowa³ teraŸniejszy mieszkaniec lepiankê z wiciny i rzecznego mu³u, z kawa³ów belek, szcz¹tków desek, krokwi a ³at odebranych wiœlanym falom. Nad po³ow¹ tego budowania wysoki i œpiczasty niegdyœ dach zapad³ siê zgni³ymi krokwiami i zwisa³ dziurawym ³achmanem. Niskie drzwi
by³y obite s³omian¹ plecionk¹, œciany ogacone mchem i nawozem. Okienko z jednej szybki,
jak ciep³e usta dziecka, wychucha³o sobie g³êbok¹ donicê w zaspie, która je przydê³a. Dym
wywala³ siê ju¿ spomiêdzy czarnych, oœlizg³ych gontów.
Zako³atali we drzwi piêœciami. Nie zaraz otwar³o je babsko wysch³e, czarne, kud³ate. Za nim
pokaza³y siê g³owy dzieci o twarzach jakoby kobuzów i kuku³ek.
Rafa³ odchyli³ ca³e drzwi i mimo smrodliwej pary, która ich owia³a, wszed³ do œrodka. Rozejrza³ siê naoko³o w mroku i dziko uœmiechn¹³. Wspomnienie Baœki i tamta noc...
- Wasz przewozi bez Wis³ê? - zwróci³ siê do baby.
- Ja ta nie wiem, przewozi czy nie przewozi... - odmruknê³a niechêtnie.
- No, nas przewióz³, wiêc wiadomo.
- Nie wiem, co i jak gadaj¹. Mój jest rybak. Kto jego wie, czy przewozi? Teraz wojsko stoi
i z gwerów bije. Ja o niczym nie wiem.
- No, my tu mieli do niego interes.
- To przyñdzie pod po³ednie, a ja nie wiem.
- Kaza³ warna powiedzieæ, matka... - rzek³ Rafa³ licz¹c ponuro oczyma dzieci - ¿e te... ¿e
przyñdzie dopiero na odwieczerz. Teraz nie przyñdzie. Rozumiecie?
- Czy ja niby rozumiem?
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- No!... A co mu siê od nas za przewóz nale¿y i za to wino, co je to przemyca³, to wam kaza³
daæ w rêkê. Necie...
Wyj¹³ z kieszeni garœæ pieniêdzy, odliczy³ kilka dukatów i da³ jej w rêkê.
- Trzymaj to, babo, garœci¹, bo to nie koprowina, ino samo z³oto! - krzykn¹³ na ni¹.
Otrz¹sn¹³ siê i co prêdzej mia³ ku drzwiom.
Ze dworu ju¿ wróci³ po wyjaœnienie, gdzie tu najbli¿sza wieœ czy dwór, ¿eby mo¿na furmankê naj¹æ. Wtem ujrza³, ¿e Krzysztof kozikiem pochwyconym ze sto³u rozdziera brzeg swego
rajtroka i wygarnia zaszyte z³oto.
- Co robisz, wariacie, co robisz?!-sykn¹³ na niego.-Za có¿ ty kupisz konia, mundur i najmiesz
pocztowego?
Tamten nie odpowiedzia³ ani s³owa. Dar³ no¿em podszewkê dooko³a i co wymaca³ dukata, to
wszystko, a¿ do ostatniej sztuki, k³ad³ na stole. Baba z rozdziawion¹ gêb¹ przypatrywa³a siê
wszystkiemu przekrzywiaj¹c obojêtnie g³owê to na prawe, to na lewe ramiê. Wreszcie gdy
Krzysztof wyrzuci³ z kieszeni wszystko, co mia³, a¿ do sztyletu i krócicy, Rafa³ go chwyci³
za rêkê.
- Pytam ci siê, co masz zamiar czyniæ?
Krzysztof nie odpowiedzia³. Ca³e jego cia³o wstrz¹sa³o siê co chwila od wewnêtrznego rozruchu, szczêki by³y zwarte, oczy przys³onione powiekami.
- Zbierz te pieni¹dze ze sto³u i schowaj, s³yszysz! -rozkaza³ Rafa³ szeptem. - Dasz jej piêæ
dukatów; i tak bêdzie bogata. Czy ty s³yszysz, co ja ci rozkazujê!
Szarpn¹³ go za ramiê. Ale znienacka Krzysztof odtr¹ci³ go precz od siebie ruchem i gestem
tak nieoczekiwanym, spojrza³ takim wzrokiem, ze Rafa³ uchyli³ siê doœæ pokornie. Opuœcili
domostwo.
Szli w milczeniu po œniegu z wierzchu obmarz³ym i przyprószonym ponownie - ku wsi, któr¹
widaæ by³o w przestworze. S³oñce wznosi³o siê nad lasami, nad garbat¹ i pogiêt¹ ziemi¹ i zwija³o w rozdo³ach b³êkitnawe tabory nocy.
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Po drodze
Nie postrze¿eni przez nikogo dostali siê ja³owcowymi zaroœlami a¿ do wioski. Weso³e jej
dymy b³êkitnymi smugi przerzyna³y ró¿ow¹ przestrzeñ. Rafa³ wyprzedzi³ towarzysza i wszed³
do pierwszego z brzegu siedliska z zapytaniem: czyby nie mo¿na wynaj¹æ koni do Mys³owic?
Kiedy Krzysztof nadszed³, ju¿ go przyjaŸnie wo³ano do izby. Obszerne domostwo, otoczone
z pola parkanem, a ode drogi zas³onione sadkiem rozros³ym, k¹pa³o siê w porannym s³oñcu.
Drzewa by³y okryte œniegiem od korzenia a¿ do najwy¿szej ga³¹zki i ³udzi³y oko, ¿e maj¹
potrójn¹ liczbê owych bia³ych a spl¹tanych konarów. Dom by³ murowany z ceg³y, pod gontem. Na kominie œwietlicy trzaska³ ogieñ i przez drzwi uchylone do sieni zdawa³ siê wo³aæ
do œrodka. Têgi rolnik naradza³ siê po cichu z Rafa³em, stoj¹c w progach domowych.
- Do Mys³owic jednym ci¹giem, bez noclegu?... Sztuk drogi! Nad sam¹ polsk¹ granic¹...
- Ech, jak konie dobre, niekutymi saneczkami przeleci jak ta jaskó³ka! - nastawa³ Rafal.
- Moje fuchsy ta nie ostatnie, œtreka je, ale œwiêto...
- Widzicie, gospodarzu, œwiêtowanie dobra rzecz, ale i zarobek coœ znaczy.
- Jo, recht. A kielo¿ dadz¹?
- Damy trzydzieœci z³otych.
- A tryngield dadz¹?
- Damy.
- Jeœli wywal¹ nie papierkami, ino twardym pieni¹dzem, jeœli tryngield zaprzysiêgn¹...
- Damy samymi niderlandzkimi talarami. - No, no... Niech¿e wst¹pi¹...
Weszli do obszernej œwietlicy i powitali gospodyniê krz¹taj¹ c¹ siê doko³a komina. Gospodarz by³ ch³op m³ody, weso³y i kuty, widaæ, na cztery nogi. Spod oka przygl¹da³ siê swym
goœciom, choæ nie dopytywa³ siê, co s¹ za jedni, sk¹d i dok¹d zd¹¿aj¹. Z malowanej szafy
wydoby³ s³odk¹ gorza³kê w kolorowej karafce, chleb komiœny i piêkny, mas³o, strucle œwi¹teczne, ser œl¹ski, a z komory wyniós³ g¹siorek przemycanego wina. Pyka³ ¿ywo z glinianej
fajeczki, k³ania³ siê i zaprasza³:
- Niech¿e te¿ nie pogardz¹, niech¿e przecie jedz¹ jak za swoje pieni¹dze.
Rafa³ nie da³ siê prosiæ i têgo zajada³. Krzysztof wypi³ kilka kieliszków wódki i w milczeniu
¿u³ kawa³eczek chleba z sol¹.
- Có¿ wasze Niemcy, dobrze wam siê sprawiaj¹? - rzuci³ Rafa³ zapytanie, gdy gospodarz
wróci³ ze stajni do stancji, ¿eby siê do drogi odziaæ.
- Niemcy? Nasze? E, jak to Niemcy...
- Teraz tu, podobno, u was chodzi. kto chce: s¹ Niemcy, s¹ Francuzy. Co kto lubi...
- Jo... trafiaj¹ siê rozmaici... Co kto lubi. Œmiesznie to powiedzieli...
- A któ¿, u diab³a, teraz panuje nad tym waszym Œl¹skiem?
Gospodarz rozejrza³ siê chytrze, pykn¹³ kilkakroæ ze swej fajeczki i rzek³ weso³o:
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- Kto ich wie? Panuje kto chce, a tak sprawnie, jakby ¿adnego nie by³o.
- O bitwie jakiej nie s³ychaæ?
- Co nie ma byæ s³ychaæ? Goni¹ siê z miejsca na miejsce.
- Któ¿ kogo?
- Trudno wiedzieæ. Ale tak Goœci miarkujem, ¿e nasz Niemiec po wsiach nierad siedzi. Woli
w mieœcie. A ju¿ najprêdzej ku takiemu œlusuje, gdzie garnizon i festung.
- Patrzajcie¿!
- By³em ta zawczoraj w koœciele, w Tarnowskich Górach. Wyszli my po sumie, s³yszymy, atu
tumult, za miastem strzelaj¹, a¿e szyby w koœciele dzwoni³y. Kto? co? A no lec¹ ludzie i gadaj¹, ¿e z Polski œlachta bije siê z królewskimi.
- No i có¿?
- Polecieli ludzie w Krakowsk¹, w Lublinieck¹, w Gliwick¹ ulicê patrzeæ, ale ju¿ ma³o co by³o
widaæ. Wypar³y siê wojska w pola jedne za drugimi. Ino siê za nimi po zagonach dym wlók³
a¿e po rzekê, po Ma³ápanew. Powiada³ ta nad wieczorem jeden mieszczan, ¿e podobno Polaków Prusaki pobi³y, a zaraz potem same uciek³y.
- Takie bitwy to a¿ mi³o!
- He, he! a bo i pewnie.
Wprêdce zaprzê¿ono zwiêz³e kasztanki do niekutych, lekkich sanek, wys³ano siedzenie kilimkiem i obadwaj przyjaciele ocknêli siê w polu. WoŸnica zacina³ szkapki i galopem prawie
dopad³ lasu. Dopiero gdy wjechali w dobr¹ gêstwinê, zwolni³ nieco i odwracaj¹c siê bokiem
rzek³:
- Tak mi siê widzi, ¿e pewno wol¹ nie spotykaæ siê z Prusakami:..
- E, nam wszystko jedno..: - rzek³ Rafa³ ob³udnie - ale zawsze lepiej siê nie spotykaæ.
- A no, i ja ta nierad ich widzê. Pojedziemy lasami.
- A czyje to lasy?
- Furt grafskie lasy.
W¹ska dro¿ynka, zasypana sypkim œniegiem, którego nie tknê³o jeszcze kopyto ani sanica,
przeciska³a siê wci¹¿ lasem zwartym. Jechali ju¿ kilka godzin i mia³o siê dobrze pod po³udnie, kiedy woŸnica rzek³, jako niezad³ugo ujrz¹ trakt z Tarnowie do Siewierza, id¹cy na Niezdarê, a przy tym trakcie bêdzie austeria, gdzie warto by koniom wytchn¹æ, a samym siê posiliæ. Jako¿ las pocz¹³ rzedn¹æ i ukaza³a siê murowanka. Œl¹zak ostro¿nie jak lis okr¹¿y³ zajazd lasem, a nim podjecha³, wyjrza³ na trakt i d³ugo zapuszcza³ bystre oczy w jedn¹ i w drug¹
stronê. Przed karczm¹ nie by³o nikogo, na drodze równie¿. Wróble stadem roztatrywa³y siano i resztki obroku przed wrotami zajazdu: Nie wypuszczaj¹c z rêki bata woŸnica wszed³
w progi karczmy i zlustrowa³ jej wnêtrze. Wówczas dopiero podjecha³, gdy siê uspokoi³ zupe³nie. Kiedy podró¿nicy weszli do szynkowni, za lad¹ jej, w otoczeniu anta³ów i beczek, ujrzeli tylko pejsatego ¯ydka, tak dalece pogr¹¿onego w medytacje, ¿e ledwie ich dojrza³. Jednak marz¹ce jego oczy z niechêci¹ i odraz¹ niejako zatrzymywaæ siê poczê³y na figurach m³odych mê¿czyzn, na ich twarzy, odzieniu... Za¿¹dali gorza³ki. Przyniós³ us³u¿nie i milcz¹c
podawa³, co kazali. Spo¿yli po kawa³ku chleba z serem i miêsiwem z zapasów woŸnicy. Cedro by³ gniewny i oburkliwy. Na troskliwe pytania Rafa³a odpowiada³, ¿e jest niezdrów. Teraz, po wypiciu kilku nowych kieliszków wódki, zwiesi³ g³owê na rêce, opar³ siê ca³ym cia³em na stole i drzema³ czy udawa³, ¿e œpi. Olbromski wyci¹gn¹³ siê na d³ugiej ³awie pod
œcian¹ i bezmyœlnie œlepia³ w powa³ê izby. ¯ydek powolnym, melancholijnym krokiem, nie
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chc¹c, widocznie, przeszkadzaæ panom obecnoœci¹ swoj¹, wyniós³ siê zza szynkwasu. Po
chwili jeszcze ciszej wróci³. Konie wprowadzone pod dach, do stajni, która stanowi³a jakoby
przedsionek ober¿y, parskaj¹c chrupa³y obrok.
Doœæ ju¿ d³ugo trwa³ ten cichy wypoczynek, gdy wtem da³ siê s³yszeæ ³oskot od gwa³townego zatrzaœniêcia obudwu wrótni stajennych. W tej chwili furman, blady œmiertelnie, rozwar³
drzwi do stancji i rzuci³ wyraz:
- Jogry!
Rafa³ zerwa³ siê na równe nogi i chwilê sta³ w bezczynnoœci, nie wiedz¹c, co przedsiêwzi¹æ.
Œl¹zak hukn¹³ nañ jak na s³ugê:
- Drzwi tarasowaæ!
Rzucili siê obadwaj do stajni i zarówno wierzeje bramy wjazdowej jak furtkê boczn¹ jêli
podpieraæ znalezionymi ko³ami, dr¹gami, drabin¹, ¿³obem, pó³koszkiem wozu, co jeno by³o
pod rêk¹. Na dworze s³yszeæ siê da³ weso³y gwar, szczêk broni i ³oskot koñskich podków po
grudzie. Wnet pchniêto drzwi: Rozleg³o siê ko³atanie, krzyk, rozkazy. WoŸnica skoczy³ do
izby i szuka³ ¯yda. Karczmarz siedzia³ spokojnie w cieniu beczek. Oczy jego œwieci³y siê jak
kocie.
- Masz broñ?
- Ja... broñ?
- Dawaj, co masz, naboje, ¿ywo!
- Sk¹d ja mam mieæ naboje?
Ch³op nie mieszkaj¹c chwyci³ go za gardziel i trzasn¹³ raz, drugi, trzeci. Izraelita, skoro z³apa³ nieco powietrza, Wskaza³ oczyma dyl w k¹cie. Podnieœli tê deskê z trudem i wydobyli
nabit¹ fuzjê oraz jak¹œ zardzewia³¹ karabelê. Gdy siê to dzia³o, ju¿ we drzwi karczemne ³omotano szablami i bito sposobem szturmowym. W zamarz³e okno huknê³a piêœæ Prusaka i wybi³a szyby. K³¹b bia³ej pary buchn¹³ na dwór. Du¿a ³apa w rêkawicy wsunê³a siê przez wybity
otwór i ujmowa³a w³aœnie ramê okienn¹, kiedy zaczajony Œl¹zak ci¹³ z ca³ej si³y w rêkaw
wyrwanym szabliskiem. Krzyk i zgie³k wszcz¹³ siê na dworze. W otwór wsunê³o siê kilka na
raz luf i razem w ró¿nych kierunkach huknê³y s³upy dymu. Olbromski wetkn¹³ Krzysztofowi,
który wci¹¿ osowia³y i bezczynny siedzia³ na swym miejscu, krócicê w praw¹ rêkê, szablê
w drug¹ i postawi³ go z boku, pod oknem. Ch³opu z kobylic¹ wyrwan¹ ze stêpy kaza³ pilnowaæ drzwi, a sam chwyci³ ¯yda za ³eb i powlók³ go ze sob¹ krzycz¹c, ¿eby wskazywa³, gdzie
jest wejœcie na strych.
W mgnieniu oka wtargn¹³ po szczeblach drabiny na górê, stan¹³ we drzwiach wystawy, przez
któr¹ podawano s³omê na poddasze stajni. Uchyli³ owe zwieruszone drzwi i przypatrzy³ siê.
Zliczy³ oczyma zielonych jegrów. By³o ich siedmiu ze stra¿y nadgranicznej. Trzech siedzia³o
jeszcze na koniach, a czterej walili w bramê i podchodzili do okna murowanki. Kiedy Rafa³
wyjrza³, wszyscy trzej z konia .opatrywali rêkê kolegi. Trwa³o to chwilê, bo oto zdjêli z pleców karabiny, podsypali prochu na panewki i mieli razem hukn¹æ ponownie w wywalone
okno. Z³o¿yli siê. Rafa³ zmierzy³ w kupê i wypali³. Razem huknê³y strza³y i posz³y w las jak
³oskot piorunowy. Jeden z ¿o³nierzy pad³ na ziemiê. Trzej, siedz¹cy jeszcze na koniach, skoczyli ku niemu. Inni rzucili siê z pa³aszami do okna. Rafa³ znowu zmierzy³ w kupê i strzeli³.
Nowy jêk. Rzucili siê mê¿nie w otwór okienny. Tam Cedro ujrzawszy ich przed sob¹ paln¹³
z krócicy wprost, o krok. Rafa³, spe³niwszy swoje na górze, lecia³ ku niemu na pomoc. Wlók³
¯yda za pejsy, ¿eby go nie zdradzi³. Teraz we trzech przypadli do okna. Œl¹zak hukn¹³
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w otwór sw¹ kobylic¹ i zwali³ dwu jegrów a¿ na œrodek drogi. Cedro niespodziewanie skoczy³ w to wywalone okno i po³ow¹ cia³a by³ na zewn¹trz, gdy go chwyci³ Olbromski z krzykiem:
- Co robisz?
- Puszczaj! Chcê zgin¹æ, do wszystkich diab³ów!
Szarpn¹³ siê naprzód i bezu¿ytecznie wypali³ w t³um ¿o³nierzy ostatni strza³, jaki mieli. Rafa³
i przewodnik si³¹ wywlekli go z okna na œrodek szynkowni. ¯yd pod groŸb¹ œmierci nabija³
strzelbê, gdy Rafa³ sta³ zaczajony pod oknem z pa³aszem w rêku, a Œl¹zak rychtowa³ do ciosu swój taran.
Na dworze zaleg³a cisza. Kiedy chy³kiem wyjrzeli przez szczelinê we drzwiach, zobaczyli
z pociech¹, ¿e jegry siadaj¹ na koñ i ¿e wci¹gaj¹ na siod³a rannych czy trupów. Nim odjechali, nabili jeszcze broñ i z konia dali piêæ strza³ów w karczmê, celuj¹c w okna, we drzwi i wrota. Potem w skok pomknêli w kierunku Tarnowie. Id¹c za rad¹ Œl¹zaka Rafa³ z Cedr¹ wymknêli siê z karczmy na piechotê, skoro tylko konie za³o¿ono do sanek.
Brnêli zrazu œniegami unikaj¹c goœciñca w obawie spotkania z nowym oddzia³em patroluj¹cym. Ale drogi tu nie by³y woŸnicy znane. Wkrótce tedy wypadli na trakt i, pilnie patrz¹c
naprzód i poza siebie, pomknêli co koñ wyskoczy. Drzewa leœne tylko-tylko miga³y im siê
w oczach. Ch³op wtuli³ czapkê na uszy i pogwizdywa³ a gna³. W pewnej chwili rzek³ weso³o:
- Rychtyg my tak¹ bitwê zwojowali jak ty pod Tarnowskimi Górami. Prusaków my pobili,
a teraz sami w nogi co pary w szkapach.
- Dobra i taka, bracie! Bóg ci zap³aæ. Gdyby nie ty, zgniliby my w lochach abo na szubienicy
krukom za ¿er s³u¿yli.
- No, no... ¯eby miê ino ten ¯yd nie wyda³, nic by ta nie by³o frymuœnego.
- A jak¿e wrócisz, bracie?
- Wróciæ wrócê lasami. Ino ten ¯ydek... Oczy ma pogan psie, paskudne - uch! Trza go bêdzie
poprosiæ, ¿eby nie szczeka³...
- Poprosisz go?
- Ju¿ jak ja go poproszê, to nie piœnie.
- A no rób ta, jak chcesz... - mrukn¹³ Rafa³ niechêtnie.
Krzysztof, podobnie jak na pocz¹tku dnia, by³ wci¹¿ niemy i odrêtwia³y. Widaæ wskutek wypitej w ober¿y gorza³ki drzema³ na saniach i kiwa³ siê w prawo i w lewo. Przez sen ci¹gle
coœ mamrota³ i otrz¹sa³ siê niespokojnie. Gdy otwiera³ oczy, wodzi³ nimi ze zdumieniem po
lesie i twarz jego mia³a wyraz przykrego uszczêœliwienia, dzieciêcej prawie uciechy.
Nad samym ju¿ wieczorem przypadli do Mys³owic.
Tam ju¿ by³o bezpiecznie, gdy¿ w miasteczku i w maj¹tku hrabiego Mieroszewskiego sta³
oddzia³ szaserów francuskich. Zaraz przy wjeŸdzie ujrzeli ¿o³nierzy w zielonych mundurach,
w szerokich jak sto diab³ów bermycach, z czerwonymi nochalami i z w¹sem co siê zowie.
Krzysztof, mówi¹cy po francusku bez porównania lepiej od Rafa³a, sta³ siê teraz pierwsz¹
osob¹. Œl¹zak, zap³acony grubo i sowiciej, ni¿ siê umówi³, po¿egnany po bratersku, weso³o
ruszy³ przed siebie i znik³ w zau³ku. Wêdrowcy poszli do dworu, gdzie mieszka³ komendant
placu. Ów komendant, pijanica, widaæ, i awanturnik, zrazu pocz¹³ obudwu badaæ sierdziœcie,
z niedowierzaniem, ale wkrótce z³agodnia³. Nie tylko ¿e da³ im kartê dro¿n¹ na Siewierz do
Czêstochowy, ale nawet z w³asnej ochoty wyjedna³ stancyjkê we dworze na nocleg dla ochotników.
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Przed zachodem s³oñca wyszli obadwaj dla przyjrzenia siê okolicy. Stoj¹c na wzgórzu widzieli przed sob¹ za .rzeczk¹ Przemsz¹ rozleg³e niziny leœne, które przedziela³a fala wzgórz
gin¹cych w siwym oddaleniu. S³oñce ju¿ gas³o, a poziome jego rzuty z³otem i czerwieni¹
oblewa³y ca³¹ tê dalek¹, ja³owcow¹ niwê. Obadwaj m³odzieñcy zadumali siê patrz¹c w ten
kraj pierwszy raz widziany, który mieli teraz przemierzyæ krwawymi krokami. G³uche, zagmatwane przeczucia gra³y w ka¿dym z nich niby u³udny g³os muszli, na który darmo ucho
nastawiaæ...
O zmierzchu zwiedzili kuŸnice niemieckie, za³o¿one niedawno, i cichaczem wrócili do swej
stancyjki.
Nazajutrz skoro œwit puœcili siê najêt¹ furmank¹ w drogê do Siewierza. Przybywszy do tego
miasteczka, wed³ug zlecenia komendanta placu w Mys³owicach, poczêli dopytywaæ siê
o mieszkanie komendanta placu miasta Siewierza, kapitana Jarzymskiego. Nazwisko nie by³o
Rafa³owi obce. Tajona nadzieja mówi³a mu, ¿e spotka w komendancie - kolegê z liceum.
W lokalu tego dygnitarza dowiedzieli siê, ¿e kapitana mo¿na widzieæ dopiero o jakiejœ godzinie po³udniowej, gdy¿ obecnie pogr¹¿ony jest we œnie. Radzi nieradzi poszli w miasto.
Zwiedzili stary zamek biskupów krakowskich, sypi¹cy siê w gruzy... W pobli¿u ruin us³yszeli zgie³k wojskowy i wdrapawszy siê na pewn¹ wysokoœæ spostrzegli jazdê odbywaj¹c¹ æwiczenia. Pobiegli tam co tchu. Krzysztof teraz siê dopiero o¿ywi³. By³a to chor¹giew pospolitego ruszenia z porucznikiem na czele, nie ca³a, bo tylko z pocztowych z³o¿ona. Piêædziesiêciu parobków siedzia³o na niez³ych szkapach. Mieli na sobie granatowe kurtki i takie¿ rajtuzy z czerwonymi kantami, barwy województwa krakowskiego, czapki czarnym suknem obszyte, a przy nich kitki w³osiane na kilka cali wysokie. Niektórzy rajtuzy mieli szarego koloru, a kilku, miasto mundurów, by³o odzianych w zgrzebne lejbiki z rêkawami. Jedni byli
uzbrojeni w pa³asze, pistolety, karabinki i ³adownice, a inni, których w osobnym glicie musztrowano, tylko w piki drewniane, szeœcio³okciowe, z dzidami i ¿eleŸcami na koñcu. Nie by³o
to wojsko efektowne, niezgrabnie jeszcze sprawia³ siê jego szyk na b³oniu, ale widzowie dr¿eli na jego widok. Sêkate garœcie twardo dzier¿y³y drzewca pik i z ogniem macha³y szablicami
najrozmaitszej miary i pochodzenia.
Zbli¿a³o siê po³udnie. Ochotnicy przypomnieli sobie o terminie wizyty u komendanta placu
i poszli ku miastu. Doœæ d³ugo musieli czekaæ na ganku, potem wpuszczeni zostali do pierwszej stancji i tu znowu czekali blisko godzinê. Nareszcie pos³uguj¹cy wiarus da³ im znaæ, ¿e
pan kapitan pije ju¿ kawê i ¿e za chwilê nadejdzie. Drzwi siê wreszcie otwar³y i powa¿nie
wyszed³ w mundurze z b³yszcz¹cymi bulionami a z min¹ srog¹ Jarzymski.
Ujrzawszy przed sob¹ tak dawno nie widzianego a tak zmienionego kolegê, Rafa³ nie móg³
s³owa przemówiæ i nie wiedzia³, jakie teraz obraæ dla siebie stanowisko. Jarzymski, widaæ, to
samo odczuwa³, gdy¿ nie od razu g³os zabra³. Jakoœ jednak ow³adn¹³ sob¹ i zbli¿ywszy siê
do Krzysztofa ze zmarszczonym czo³em zapyta³:
- Nazwisko waæpana?
- Cedro.
- A twoje Olbromski, to wiem. Znamy siê przecie ¿e szkó³. Czego¿ to waæpanowie ¿yczycie
sobie ode mnie?
Podali mu swoje marszruty i wyjaœnili z uszanowaniem, ¿e udaj¹ siê do Czêstochowy dla zaci¹gniêcia siê do wojska. Kapitan przyg³adzi³ w¹sika i s³ucha³ z uœmiechem, patrz¹c niekiedy
na kolegê spod oka. Gdy mu ju¿ wszystko wyt³umaczyli, chwilê duma³ i rzek³ wreszcie:
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- Czemu¿ to koniecznie do Czêstochowy?
- Tak nam poradzono.
- Tak poradzono... Ha! Bo moglibyœcie i tutaj przecie znaleŸæ miejsce. Wszyscy przecie ruszymy pod £owicz. Mamy tu dosyæ tego, jak je Cesarz Jegomoœæ nazywa, la pospolité.
Sprawnie siê to dosyæ szykuje.
- My pragnêlibyœmy dostaæ siê do artylerii - wtr¹ci³ Cedro.
- Do artylerii, a! to co innego. Uprzedzam jednak, ¿e takie ¿ywi¹c zamiary, trzeba mieæ pieni¹dze. Na ¿o³nierskie umundurowanie, i to najprostsze, trzeba mieæ 73 z³ote, nie licz¹c bielizny i rekwizytów. Có¿ dopiero oficerskie!
- Przyjaciel mój jest cz³owiekiem zamo¿nym - rzek³ Rafa³. - A jeœli tak, to co innego. Przepraszany, nie wiedzia³em. Zaraz waæpanom ka¿ê wydaæ karty dro¿ne. Owszem, w Czêstochowie jest szeœciuset naszych, którzy j¹ w posesj¹ wziêli i garnizon sk³adaj¹. W gruncie rzeczy
jednak tobie, Olbromski, radzi³bym tutaj zostaæ. By³bym w tym, ¿ebyœ mia³ stopieñ oficerski
od razu i awans zapewniony. A i waæpanu tak¿e. Mamy tu m³odzie¿y têgiej, dostatniej kupê... Patrzcie, koledzy, na mnie! Miesi¹c trwa ruchawka, a ja ju¿ jestem kapitanem i komendantem placu.
- Tak... To bardzo szczêœliwie...
- Rozumie siê, ¿e szczêœliwie. Mam tu krewnych, moja to jest okolica, wobec czego...
- U³atwiono ci... - mrukn¹³ Olbromski.
- A vrai dire... - t³umaczy³ siê Jarzymski z min¹ skupion¹ i powa¿n¹ - w³aœciwie, mój drogi,
czego kto silnie pragnie, to osi¹ga na pewno, do³o¿ywszy starania. Otoczeniu mog³oby siê
wydawaæ, ¿e ja po prostu sam siê mianowa³em, ale tak nie jest, bo mianowa³ miê Mêciñski,
rotmistrz, dowódca pospolitego ruszenia tej czêœci województwa krakowskiego. Czas jest
gor¹cy, nag³y. Kraj potrzebuje ludzi, a tu brak zupe³ny. Trzeba by³o pychê z serca z³o¿yæ,
porzuciæ miêkkie szaty, iœæ na s³u¿bê, przy³o¿yæ rêki...
- Co do mnie... nie wiem, jak tam Rafa³... - rzek³ raptem Cedro ca³y czerwony i ze spuszczonymi oczyma - ja... postanowi³em dos³ugiwaæ siê stopni od najprostszego kanoniera.
- A!
- Nic nie umiem, wiêc jak¿ebym móg³ byæ oficerem? Nawet nie mówiê o wy¿szych stopniach...
- A chyba ¿e waæpan nic nie umiesz... - odpali³ z miejsca Jarzymski - to co innego. Ja s¹dzi³em... Je¿eli siê nic nie umie, ha! w takim razie trudno rzeczywiœcie zaczynaæ od czego innego, tylko od najprostszego kanoniera.
- Tak. Ja postanowi³em, ¿e bêdê s³ucha³ rozkazu - i basta. - Bardzo dobrze... - rzek³ Jarzymski.
Rafa³a œmiech ogarnia³, ale i z³oœæ na Krzysztofa buzowa³a w nim jak ogieñ. Niemi³e uczucia
wzbudzi³o w nim to spotkanie. Coœ trupiego wy³azi³o jak spod ziemi...
- To jednak musi byæ ogromna satysfakcja tak szybko wykierowaæ siê na dygnitarza... - rzek³
patrz¹c Jarzymskiemu prosto w oczy.
- Ja s¹dzê. Oczywiœcie mówi³o siê to figurément... Samemu! - odpar³ kapitan niestropiony
wcale i nadymaj¹c siê jeszcze bardziej. - Ka¿de sto koni wybiera trzech oficerów, jak za Rzeczypospolitej. Miêdzy oficerami ktoœ przecie musi byæ starszy, ktoœ m³odszy...
Otrz¹sn¹³ siê, wyprostowa³ po wojskowemu i patrz¹c na nich bestyjskimi oczyma, z dobrotliwym i wyrozumia³ym uœmiechem ci¹gn¹³:
- Owszem, owszem, jest to bardzo zacna myœl dos³ugiwaæ siê wy¿szych stopni od prostego
kanoniera. Pochwalam tê myœl... A nawet bêdê was mia³ w pamiêci, szlachetni m³odzieñcy!
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Potrzebujemy, ale to potrzebujemy gwa³townie, ludzi z charakterem, ludzi oddanych, którzy
by szli do szeregu nie dla kariery, nie dla piêknej szlufy i brzmi¹cego tytu³u, lecz dla s³u¿by!
Przecie to i ksi¹¿ê Józef, niegdy wódz naczelny, stan¹³ potem do apelu jako szeregowiec... S¹
to rzeczy znane... Bardzo to chlubnie œwiadczy o szlachetnoœci uczuciów waszych! Bardzo!
By³o mu jednak trochê nieswojo, gdy obadwaj, wyprostowani, z oczyma wlepionymi w jego
oczy, milczeli. Zmieni³ tedy nieco ton i rzek³:
- ¯a³ujê, ¿e w tej ¿o³nierskiej kryjówce nie mam nawet czym kolegów poczêstowaæ. Ale wiecie co... Jest tu resursa Greka, Pescarego, raczcie siê tam udaæ na przek¹skê. Rafa³, ty po starej znajomoœci, a waæpan przez sentyment dla spólnego przyjaciela.
Dawna przeciw woli przyjaŸñ, zastarza³ym na³ogiem le¿¹ca w duszy, ocknê³a siê w pamiêci
Rafa³a. Ile¿ to lat zbieg³o od ³awy w Collegium, od pohulanek w Warszawie! Z proœb¹ o zgodê w oczach spojrza³ na Cedrê i rzek³:
- A no, dobrze, owszem... O ile ty, kapitanie...
- No, no, przecie nie bêdziemy siê tytu³owali za ka¿dym wyrazem, my, stare urwisy warszawskie... - szepn¹³ mu do ucha. - Sk¹d¿eœ siê ty tu wzi¹³ u diaska? Psujesz mi szyki, rujnujesz
powagê...
- Tote¿ jadê, jadê!
- Przystañ, mówiê ci, na porucznika. Dam ci piêædziesiêciu drabów i bêdziesz ich gania³ po
b³oniu. Znajdê takiego, co ci odst¹pi swej rangi, a nawet konia i munduru, za niewielki grosz.
Tak tedy... - ci¹gn¹³ g³oœno - b¹dŸcie ³askawi, koledzy, iœæ tam za przewodem mojego famulusa, a ja zaraz nadejdê.
Z cukierni, ledwo drzwi uchylili, buchnê³o na nich duszne powietrze i gwar. W ciasnych stancyjkach chmur¹ wisia³ dym, a wszystkie miejsca by³y zajête. W g³êbi, w ciemnej izbie, kule
bilardowe szczêka³y, g³oœne rozmowy i œpiewy towarzyszy³y naokó³ grze w domino, w warcaby i kostkê. Przybyszom zrobi³o siê nieswojo. ZnaleŸli siê wœród samych oficerów. Wszyscy mieli na sobie mundury prosto z ig³y, a galony wprost od szmuklerza. Kurtki mieli granatowe z wy³ogami w barwach wojewódzkich, rajtuzy z wypustkami i bia³e kolety. Czapki tego¿
koloru z czarnym barankiem i bia³ymi piórami. Sami to byli porucznicy, podporucznicy, chor¹¿owie i namiestnicy, m³odzie¿ zamaszysta, têga, buñczuczna, zdrowa, wszystka, widaæ,
z niedalekich okolic, gdy¿ mówili do siebie po imieniu albo po przezwisku. Szukaj¹c w t³umie jakiegoœ osobnego stoliczka Rafa³ i Krzysztof znaleŸli siê w k¹cie wobec dwu m³odych
ludzi zranionych. Jeden z nich wspiera³ siê na kuli œwie¿o wystruganej i mia³ g³owê przewi¹zan¹ banda¿em, drugi trzyma³ rêkê na chustce. Obadwaj siedzieli w zapomnieniu i nic nawet
nie mieli przed sob¹ do jedzenia ani picia. Cedro wœród swoich nieœmia³ych uk³onów zapyta³
ich, czy nie móg³by siê z przyjacielem przysi¹œæ do tego stolika. Ranni doœæ niezgrabnie przystali. Wnet siê zawi¹za³a rozmowa. Byli to, jak siê po prezentacji wzajemnej okaza³o, dwaj
s¹siedzi, synowie szlachty ubo¿szej, dzier¿awami siedz¹cej na ma³ych folwarkach w okolicy
Kurzelowa, w Galicji ówczesnej, za Pilic¹ rzek¹. Po rozes³aniu wici przez wojewodê Radzimiñskiego, zasiêgn¹wszy jêzyka, od razu siedli na koñ i przybyli w miejsce wskazane.
- My ludzie niebogaci - mówi³ starszy - konie nasze dobre, ale bez rasy. Mamy to, co kazali:
koñ, powiadaj¹, dobry, mocny -no jest; munsztuk, powiadaj¹, grzebielec, szczotka, dera-no
jest jak siê patrzy. Ale to nie oficerskie; tylko jak na ¿o³nierza. My ludzie nietutejsi, obcy. Jak
¿ycie nasze, my za Pilic¹ nie byli. Za obszarem naszej w³oszczowskiej czy kurzelowskiej
parafii my koligacjów nie mamy. Przybyli my tutaj, miejsca ju¿ pozajmowane; co miejsce
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oficerskie, ¿eby choæ tego namiestnika, to ju¿ szczelnie obsadzone. No, có¿ my«? Wpisali
my siê do chor¹gwi na proste rycerstwo. Wydali my resztkê grosza na mondury swoje i na
pocztowych, i teraz te... czekamy, co dalej bêdzie. Dziesiêciu nas w chor¹gwi rycerstwa,
a piêædziesiêciu pocztowych.
- Toœcie waæpanowie z Galicji tak samo jak my!
- A no! My spod samego Kurzelowa. Historie my mieli z t¹ nasz¹ wypraw¹. Bo to my wyjechali niby na jarmark do Secemina goœciñcem szczekociñskim. Dopiero z drogi buchnêli my
w lasy chrz¹stowskie i precz ju¿ samymi lasami a¿ pod Koniecpol. Dopiero¿ jednego razu
wyje¿d¿amy z lasu: rzeka okropna przed nami! Pilica! Czekaliœmy w lesie nocy i po ciemku
w tê rzekê ³omot na koniach. Tak to my uœli za granicê. To potem œwiatami, Bóg wie gdzie,
na Lelów, na Irz¹dze, na Mrzyg³ód przerznêliœmy siê do tego Siewierza.
- Aleœcie, koledzy, ju¿, widzê, w potrzebie byli!
- A no, nie chwalêcy siê, ju¿ my trochê ³omotali Niemiaszków.
- Jak¿e to by³o?
- A no stoimy tu ju¿ ze dwa tygodnie w tym Siewierzu i musztrujemy siê na b³oniu. Raptem
przysz³a wiadomoœæ do tych panów dowódców (tu wskaza³ nieznacznie g³ow¹ na ha³asuj¹c¹
kompaniê), ¿e jeden batalion Prusaków zosta³ wykomenderowany z Wroc³awia dla wzmocnienia za³ogi w KoŸlu. Od razu zabrali nas oko³o stu cz³owieka wraz z pocztowymi i poœli
my na Niemców noc¹. Zabrnêli my lasem a¿ pod Tarnowskie Góry. Rzeczywiœcie œli forsownym marszem.
W ciasnym miejscu, pod samym miasteczkiem Tarnowskie Góry, skoczyli my na nich z ukrycia. Piki, szable, sztucery co kto mia³ - wszystko w kupê - i bij, zabij! Nawet-em sam skrobn¹³
z konia piechura szabliskiem, ¿e a¿ nogi zadar³. Ale gdzie¿ to! Komendant ich, jak tylko zobaczy³, ¿e nas tyla ruchawki, jak¿e ci nie zawrzaœnie na nich po swojemu! A to, widaæ, tresowane jak pudle... Od razu sformowali w szczerym polu czworobok - i ani weŸ! Jak¿e, hycle,
nie wyrzn¹ do nas! A niech¿e to wszyscy diabli! Có¿ za szelmowski ból, jak rypnie w rêkê!
Ale i nas z³oœæ wziê³a. Bêdziecie tu do nas jak do zajêcy na stanowisku... O, pludry! Nie
chwalêcy siê, jak skoczymy naprzód z kup¹ rycerstwa, a choæby ot i z Pawe³kiem, s¹siadem
Kuleszyñskim! Jak zaczniemy ³upaæ we ³by! I nie my jedni. Kto mia³ konia tê¿szego, a móg³
go spi¹æ ostrogami, rzuciæ siê w szereg abo, czy ja wiem, by³ odwa¿niejszy czy co, to sp³ata³
Niemców do woli, no i dosta³ za swoje. Czternastu ich ta le¿y po mieszczanach, we dworach
i tu w Siewierzu. Oœmiu na zagonach zosta³o. My jeszcze, dziêkowaæ Bogu, nie najgorzej na
tej aferze wyœli. A kto mia³ konia œcig³ego i nie czeka³, to jakoœ wyszed³ na ca³o...
To mówi¹c, powtórnie wskaza³ oczyma dowódców.
Tymczasem drzwi siê otwar³y i z min¹ marsow¹, têg¹ i w miarê wynios³¹ wkroczy³ Jarzymski. Od razu go otoczono zwartym ko³em. Krzyk siê wzmóg³. Jeden z oficerów, mocno ju¿
ciêty, aczkolwiek nie od pa³asza, wychodzi³ z izby s¹siedniej wo³aj¹c:
- Kapitanie komendancie, obowi¹zkiem to jest twoim, ¿ebyœ siê nam wystara³ o drugi bilard
- czy to nie skandal?
- Bilardu nie mam - z powag¹ odpowiedzia³ Jarzymski - ale za to mam radê dla tych, którym
siê chce graæ, a nie maj¹ na czym. Niech zdejm¹ mundury, odepn¹ pióra, obszyj¹ sobie czapki suknem zamiast baranka i zapisz¹ siê u drugiego porucznika na szeregowych. Przynajmniej
nie bêd¹ mieli prawa pchaæ siê do resursy i zabieraæ miejsca.
- Racja! -zawo³a³ ktoœ z t³umu. -Braknie w³aœnie poczty do obrz¹dzenia koni tylu wodzów.
312

- Tote¿ zacznij awans od siebie i idŸ obrz¹dziæ mojego wa³acha... - odci¹³ siê tamten.
- Czemu nie, jeœli o to chodzi, ¿eby pokazaæ, jaki z ciebie ho³ysz, skoro ciê nie staæ nawet na
najem parobka!
- Cicho, cicho, wodzowie!... - uspokaja³ Jarzymski. - Nie ma o co! Teraz ¿o³nierze doprawdy
lepiej siê odznaczaj¹ ni¿ dowódcy. Wspomnijcie sobie tylko Wosiñskiego i Czêstochowê.
- Ba! nie zawsze siê ma do czynienia z Niemcem tak tchórzliwym jak ten komendant Czêstochowy. Wspomnijcie sobie tylko Tarnowskie Góry!
- Cha, cha, ma racjê! To prawda... - wo³ano naokó³.
- S³uchajcie -rzek³ Jarzymski, uroczyœcie podnosz¹c rêkê. - Mam nowe wieœci. Ale naprzód...
Daj no mi, Pescary, kieliszek. Chcê wypiæ zdrowie starego Wosiñskiego.
- Niech ¿yje! - hukn¹³ ca³y t³um.
- Takich nam!
- Biæ Niemca!
- No, jak w tym wypadku, to chyba sztuk¹ w pole wywodziæ, bo co do bicia... - przekrzycza³
innych pierwszy mówca.
- W pole wywodziæ! Filozof! Biæ Niemca i kwita! Na kwaœne jab³ko pludrów!
- Zaraz, nie koniec jeszcze - mówi³ z wolna Jarzymski nalewaj¹c sobie nowy kieliszek. - Chcê
wychyliæ ten drugi kielich za zdrowie Trembeckiego.
- Niech ¿yje!
Wyj¹³ z kieszeni papier i na po³y czytaj¹c, na po³y mówi¹c z pamiêci, g³osi³:
- Komunikuje mi imci pan Mêciñski, rotmistrz-dowódca pospolitego ruszenia w tej czêœci
województwa krakowskiego, ¿e oddzia³ stu szlachty pod spraw¹ imci pana Trembeckiego...
- Nasz oddzia³!
- ¯e, mówiê, hufiec, do którego niektórzy z waszmoœciów panów mieli honor nale¿eæ w potyczce pod Tarnowskimi Górami, wzi¹³ grafa Henkla, landrata z Tarnowie, w zak³ad za panów Mieroszewskiego i Siemieñskiego i odprowadzi³ go do twierdzy czêstochowskiej. Miêdzy papierami tego landrata znaleziono odezwê do Œl¹zaków, wydan¹ przez grafa Götza, fligel-adiutanta królewsko-pruskiego, do ³¹czenia siê z wojskiem pruskim i dostarczania koni
oraz ¿ywnoœci. Ale co najwa¿niejsza, to to, ¿e imci pan Trembecki zabra³ po drodze 118 koni
przeznaczonych dla jazdy pruskiej, a co ju¿ najmilsza dla ucha, to to, ¿e wzi¹³ kasê królewsk¹.
- To chwacko, to wyœmienicie! Niech ¿yje Trembecki!
- Ten trzeci toast - mówi³ z wolna Jarzymski - chcê wypiæ prze zdrowie dwu m³odzieñców
z Galicji...
- M³odzieñców? Có¿ za ckliwe gdakanie...
- Gdzie? kto z Galicji?
- Panów Cedry i Olbromskiego...
Krzysztof, czerwony jak burak, wsta³ ze swego krzes³a. Rafa³ poszed³ za jego przyk³adem.
- Koledzy! -mówi³ komendant-ci m³odzieñcy przekradaj¹ siê do naszych szeregów przez
Wis³ê! Ci m³odzieñcy nie ¿a³uj¹ swoich ognisk domowych, nara¿aj¹ ¿ycie - pragn¹c dotrzeæ
do Czêstochowy, a¿eby wst¹piæ w szeregi artylerzystów! Ci m³odzieñcy odrzucaj¹ moj¹ propozycjê co do kariery w naszych szeregach i postanawiaj¹... s³uchajcie, s³uchajcie!... dos³ugiwaæ siê stopni oficerskich od prostego kanoniera! Wnoszê ich zdrowie!
- Vivant! - huknê³a kompania.
Nasta³a chwila ciszy. Krzysztof podniós³ g³owê i rzek³ œmia³o:
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- Nie dziwcie siê, waæpanowie, ¿e jesteœmy zmieszani. Ten toast zasta³ nas nieprzygotowanych. Jesteœmy w drodze do naszego celu - oto i wszystko. Dziêkujê w imieniu swoim i towarzysza za ¿yczliwoœæ dla nas. Wywdziêczaj¹c siê chcia³bym i ja wnieœæ zdrowie, a raczej...
Ju¿ tedy wolne jest od niecnego wroga z prawieków, od pruskiego zdrajcy, nasze pomorskie
województwo, malborskie i inowroc³awskie, gnieŸnieñskie i poznañskie, kaliskie i sieradzkie,
ziemia wieluñska, rawska i ³êczycka. Wnoszê ten toast na czeœæ naszej prastarej, macierzy
Ma³opolski. Na czeœæ i. zdrowie...
- Patrzajcie no! Têgi ch³op...
- Macierzy Ma³opolski!...
- Dobrze gada!
- Gêbê ma, jakby siê pod S³omnikami rodzi³...
- Bestia mi³a, mówiê wam, ¿e serce miêknie... ,
- Z siebie, widzisz, gada, nie z wierzchu, tylko ze œrodka...
- Ale - ci¹gn¹³ Krzysztof - nim ten toast wychylê w imieniu Galicji...
- Co za Galicji?
- Nie ma Galicji!
- Zbazgra³ siê...
- Jest, panowie bracia, jest jeszcze, przez Bóg ¿ywy! - zawo³a³ Krzysztof g³osem twardym
i nie znosz¹cym przeczeñ. - Nim ten toast wniosê w imieniu Galicji, muszê naprzód spe³niæ
poprzedni, który tu pito, Wosiñskiego. By³o to zdrowie, widaæ, godne, skoro je tak zacna
kompania chórem podtrzyma³a! My przecie¿ spod Austriaka, nie wiemy nawet, kogoœcie
uczcili.
- Znowu z tym Austriakiem...
- Raczcie¿ nas ³askawie oœwieciæ...
- Który tam w gêbie najobrotniejszy? Koñczewski! tyœ spod Wieloma... Rozkrêcaj jêzyk!
Wypchniêto na przód namiestnika przysadkowatej statury, a têgiego co siê zowie. Ten chwilê
siê namyœla³ musztruj¹c obur¹cz naje¿on¹ szopê na g³owie, wreszcie da³ folgê wrodzonej
swadzie:
- ¯eby w niewielu s³owach rzecz zmieœciæ... taka by³a afera. Noc¹ z 17 akuratnie na 18 listopada przysz³o sto koni jazdy francuskiej pod dowódc¹ Dechampsem do podnó¿a Jasnej Góry.
Prawdê mówiê?
- Kto ciê tam wie?... Ale jedŸ dalej!
- A no! Trzeba zaœ waszmoœciom wiedzieæ, ¿e w murach warowni by³o piêæset lutrów dobrze
zaopatrzonych we wszystko. Francuzi za to nie mieli ani jednego dzia³a. Jak¿e tu dobywaæ
twierdzy sam¹ konnic¹? Œmiech!
- Chyba p³acz?
- Cicho tam, nie psuj mu porz¹dku, bo siê zmyli i co innego opowie.
- Ale od czegó¿ dowcip? Azali¿ nie ma ju¿ g³ów na karkach miêdzy Sarmaty«? Stary, jeszcze
z naczelnikowskich czasów kapitan strzelców, imcipan Stanis³aw Wosiñski, który prowadzi³
garsteczkê pospolitaków z ziemie wieloñskiej, nie chwalêcy siê, spêdza w nocy ch³opstwo
okoliczne pod mury forteczne, ka¿e temu pospólstwu rozpaliæ mnóstwo ognisk i uwijaæ siê
pejzanom ko³o ognia, ¿eby siê wydawa³o, ¿e liczne pu³ki piechoty oblegaj¹ Czêstochowê.
Dechamps znowu ze swojej strony strzelcom konnym rozda³ znaki i epolety grenadierskie
i partiê ich wys³a³ do Niemca, ¿eby, prawi, twierdzê poddawa³ bez namys³u a zw³oki, bo
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w przeciwnym razie natychmiast szturm przypuszczony bêdzie i wtedy za³oga co do nogi
w pieñ wyciêta. Nie myœlê, powiada, w polu, na zimnie zêbami k³apaæ. Dobrze. Poszli, powiadaj¹. Niemiec, ten komendant Kune, tak siê przecie spietra³, ¿e tego samego wieczora
pieronem twierdzê podda³. Dopiero o œwicie, kiedy ju¿ wojsko bezbronne stanê³o na stoku
i broñ z³o¿y³o, a Francuzi z naszymi wchodzili w bramy i obejmowali Jasn¹ Górê, przekona³
siê, sierota, ¿e wyda³ fortecê, trzydzieœci dzia³, magazyny i kasê nieprzyjacielowi piêæ razy
s³abszemu i bez jednej armaty. Za³oga niemiecka posz³a w niewolê do Francji. Poznacie,
waæpanowie, dzielnego kapitana Wosiñskiego, skoro idziecie do Czêstochowy, bo on tam jest
teraz komendantem fortecy. Dixi.
- Pijemy jego zdrowie! - rzek³ Krzysztof.
- Skoro wznosimy toasty - zawo³a³ nagle Olbromski - to oœmielê siê i ja prosiæ waæpanów,
¿ebyœcie wypili za zdrowie tych, którzy ju¿ proch w¹chali pod Tarnowskimi Górami, a osobliwie zaœ tych, którzy ju¿ rany ponieœli!
- Niech ¿yj¹! - wykrzykniêto.
- W górê ich! Têgie ch³opy co siê zowie!
- A ba, jeszcze by te¿: spod W³oszczowy!
Ktoœ z drugiej izby wo³a³:
- Zdrowia pij¹, a o Sieradzanach zapomnieli. Sieradzan zdrowie!... Oni pierwsi stanêli jak
jeden cz³owiek. Z ka¿dych dwudziestu dymów, rachuj¹c w czambu³ wszystkie kominy, jeden
kantonista, czy tam z ochoty, czy tam przez ci¹gnienie losu. Z tego bêdzie infanteria jak mur!
Ka¿dy szlachcic posesjonat daje jednego. Masz konnicê. Nie chcesz iœæ personaliter, boœ stary, niedo³êga, albo, uczciwszy uszy, tchórz, p³aæ walor za umundurowanie i na ¿o³d miesiêczny! Wnet stanie kompania strzelców.
- £êczycan zdrowie!
- Tych, którzy pod £owiczem ramiê w ramiê z Frankami prali wroga na kwaœne jab³ko!
- S³yszeliœcie? Ju¿ jednego Niemiaszka, burmistrza z Go³añczy, a drugiego Differta z Obrzycka rozstrzelali za to, ¿e Prusakom ludzi wydali.
- Za poleg³ych.:.
- Pod £owicz!
- Wszystko pospolite rycerstwo - niech ¿yje!
- Niezmordowany!...
- Jan Henryk!... Wielki Napoleon! Wielki Napoleon! Napoleon!
Wrzawa powsta³a tak wielka, ¿e zdawa³o siê rozsadzi mury resursy Greka Pescarego...
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Nowy Rok
Sta³o siê, ¿e „Galicjanie” Cedro i Olbromski nie dotarli do Czêstochowy i upragnionej artylerii. Krzysztof nie mia³ ani grosza, gdy¿ wszystkie swoje pieni¹dze zostawi³ w chacie rybackiej. Jego równie¿ fundusz zaszyty w kurcie Rafa³a po skrupulatnym obliczeniu nie móg³
pokryæ kosztów umundurowania artyleryjskiego obudwu. Zreszt¹ Jarzymski wda³ siê w tê
sprawê i swoimi sposoby zdo³a³ nak³oniæ Rafa³a do pozostania w Siewierzu. Na pozór wydawa³o siê, ¿e sami Galicjanie zepsuli sw¹ myœl zbyt d³ugo zatrzymuj¹c siê w drodze. Czas lecia³ na skrzyd³ach, a dzieñ zw³oki o wszystkim stanowi³. Ju¿ we dwa dni po œwiêtach owa
cz¹stka pospolitego ruszenia, która æwiczy³a siê w Siewierzu, wysz³a z „czêœci krakowskiej”,
d¹¿¹c na miejsce zebrania, pod £owicz. Ochotnicy z koniecznoœci, a nadto pod wp³ywem
namowy ca³ego sk³adu oficerskiego, przystali na pospolite rycerstwo w konnicy krakowskiej.
Jarzymski sprzeda³ im dwa konie wierzchowe z w³asnej stajni, jakoby tak niezrównanej wartoœci, ¿e cena ich poch³onê³a wszystkie niemal dublony wygarniête ze szwów Rafa³owego
rajtroka. Urz¹dzi³ nadto jakieœ zastêpstwo z ³aski pewnego s¹siada, co wola³ zostaæ w domu,
a zgadza³ siê za niewielkie wynagrodzenie zostawiæ tak zwane „mondury” na grzbietach dwu
parobków dostawionych do szeregu. Tym sposobem ochotnicy weszli na opró¿nione miejsca
w regimencie przerzedzonym wskutek wyprawy pod Tarnowskie Góry. Znaczna czêœæ tego
oddzia³u wci¹¿ jeszcze pod wodz¹ Trembeckiêgo uwija³a siê po Œl¹sku miêdzy Nys¹, KoŸlem, Gliwicami a Bytomiem.
Zajad³y komendant tamtego oddzia³u urywa³, gdzie móg³, oddzia³ki pruskie, zajmowa³ miasta i wioski. Stamt¹d na Kalisz ruszy³ w stronê Torunia pod rozkazy genera³a Zaj¹czka.
Maleñka armia siewierska, z konnicy samej z³o¿ona, wyruszy³a pod wodz¹ rotmistrza wojewódzkiego Mêciñskiego w szyku i sprawnoœci na Czêstochowê, Be³chatów, Brzeziny...
Po drodze spotykali ma³e oddzia³y piesze i konne, ci¹gn¹ce pod Stokowskim z ziemi wieluñskiej, pod Lipskim z Sieradzkiego, pod Janem Gliszczyñskim spod Kalisza. Nad wieczorem
dnia 31 grudnia wkroczyli w nisk¹ równinê Bzury. Z dala, o dwie blisko mile, ujrzeli wie¿e
kolegiackie £owicza. Przebywszy rzekê regiment krakowski wszed³ do miasta, ale tam, dooko³a starego ratusza, gdzie mieœci³ siê sztab g³ówny, panowa³ œcisk taki, ¿e rycerze jak niepyszni musieli wycofaæ siê i szukaæ schronienia a¿ na przedmieœciu Bratkowickim. Zmarzli
jeŸdŸcy, skoro tylko zdo³ali umieœciæ we wskazanych im stajenkach konie swe i obrz¹dziæ je
ile mo¿na, rzucili siê w objêcia snu.
Nazajutrz od samego œwitu gotowali siê do wyst¹pienia. Miejsce zebrania wyznaczono na
polu marsowym wœród ³owickiego b³onia. Ju¿ przed godzin¹ dziesi¹t¹ zaczê³y œci¹gaæ siê
z muzyk¹ wojskow¹ poszczególne regimenty. Chlubny tytu³ pu³ku pierwszego otrzyma³a konnica, prowadzona przez œwie¿o mianowanego pu³kownikiem Jana D¹browskiego (syna), zorganizowana przez genera³a Niemojewskiego w GnieŸnie i RogoŸnie. Nadci¹gnê³y zaraz
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wœród okrzyków ludu si³y zgromadzone przez Walentego Skórzewskiego i przez Biernackiego. Nieœwietna by³a broñ tego wojska. Pochodzi³a przewa¿nie z arsena³u czêstochowskiego.
Karabiny by³y nie nabite, brakowa³o kul, nabojów, ska³ek. Za to szabel i pik by³a obfitoœæ.
Ale porz¹dek i karnoœæ w rozwiniêciu szyku, piêkna czerstwoœæ i malownicza si³a, bij¹ca
z postawy tej m³odzie¿y, zapa³ budzi³y w widzach. Oko³o godziny dziesi¹tej ju¿ jazda w sile
szeœciu tysiêcy ludzi, czyli bez ma³a trzy regimenty licz¹c po szeœæ dwukompaniowych szwadronów w regimencie, utworzy³a zbity czworogran. W g³ównym jego ramieniu widaæ by³o
otwarty namiot z o³tarzem polowym.
Zahucza³ od strony miasta krzyk ludzki.
Wszyscy kawalerowie jak jeden zwrócili siê twarz¹ w tê stronê. Cedro i Olbromski, stoj¹c
obok siebie w strzemionach, wytê¿yli oczy. Serca w nich stanê³y jako i w tym ca³ym t³umie.
W otoczeniu genera³ów i adiutantów wjecha³ na pole, miêdzy ¿ywe mury, Jan Henryk D¹browski. Ciê¿ko szed³ koñ cisawy pod jego olbrzymi¹ postur¹. Genera³ wiód³ oczyma po szyku i niezgruntowana radoœæ b³yskawic¹ strzela³a mu z oczu.
W milczeniu, ciê¿ko zlaz³ z konia. Poszed³ ku namiotowi. Wówczas otworzy³ siê w innym
miejscu szereg wojskowy i weszli tamtêdy dwaj oficerowie: Roman Matusewicz, adiutantmajor kawalerii, i Józef Lubieniecki, rotmistrz. Pierwszy niós³ na p¹sowej poduszce pa³asz
króla Jana Sobieskiego, przez legiony polskie zdobyty w Loretto, drugi na wezg³owiu bu³awê hetmana Czarnieckiego.
Za wodzem postêpowa³ jego sztab œwie¿o przez Napoleona mianowany, wiêc Maurycy Hauke, pu³kownik, niegdyœ wspó³dyrektor robót ziemnych w Mantui na San-Giorgio, obecnie
pierwszy szef sztabu, za nim Tremo, podpu³kownik i adiutant polny, dalej Pakosz, Weyssenhoff, Godebski i Cedrowski, podpu³kownicy-adiutanci, za nimi porucznicy-adiutanci: Józef
Hauke, Andrzej Stoss, Lettow, Jankowski, Bergonzoni, Stanis³aw i Józef Dönhofowie.
Zaczê³a siê msza polowa. W milczeniu s³ucha³o jej wszystko rycerstwo. Gdy skoñczy³o siê
nabo¿eñstwo, genera³owie i oficerowie wy¿si poœpieszyli ku namiotowi. Nie bacz¹c na porz¹dek kawaleria stanê³a w strzemionach. Zwróci³ siê teraz wódz twarz¹. Mówi³:
- Rycerze!
Za najszczêœliwszy dzieñ ¿ycia poczytujê ten, który po dwunastoletnim rozstaniu siê po³¹czy³ miê z wami, rodacy, który mi daje ogl¹daæ s³odkie owoce prac moich za granic¹ podjêtych ku utrzymaniu mê¿nego ducha w Polaku. Jestem sowicie od niebios nagrodzony, kiedym was w istocie przekona³, ¿e niep³onnymi ziomków moich karmi³em nadziejami. Ten rok
1807 jest pierwszym, w którym ka¿dy z was ¿ycie swoje poczyna...
Œcisn¹³ Cedro rêkê towarzysza z ca³ej si³y i nie puszcza³ a¿ do koñca mowy. Ale oto ujrzeli
obadwaj, jak genera³owie kolej¹ starszeñstwa id¹ przysiêgaæ. Podnosz¹c trzy palce prawej
rêki do góry, a lew¹ rêkê k³ad¹c na bu³awie Czarnieckiego, powtarzali uroczyœcie s³owa.
Na dany znak wojsko podnios³o do góry broñ.
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Ku morzu!
Oko³o trzech tygodni pospolite ruszenie zabawi³o w £owiczu. Kot³owa³a siê tam sprawa formacji korpusów, a nawet przewodnictwa nad ca³ym wojskiem. Nosi³, co prawda, w dniu przysiêgi tytu³ naczelnika D¹browski, ale szeptano na wszystkie strony o naczelnictwie ksiêcia
Józefa Poniatowskiego, który zdecydowa³ siê wreszcie na krok przyst¹pienia do Napoleona
i jego sprawy. Tymczasem wojsko zgromadzone w £owiczu podzielono z gruba na regimenty
piesze i konne, i z nich w myœl D¹browskiego, wodza de facto, tworzono legie. Ju¿ poznañska si³a wojskowa stanowi³a najlepiej zorganizowan¹ legiê pierwsz¹. Sk³ada³y siê na ni¹ cztery regimenty piesze, jeden pu³k jazdy i nieco artylerii.
W tej pierwiastkowej formacji ka¿dy pu³k jazdy mia³w sobie szeœæ szwadronów. Szwadron
tworzy³y dwie kompanie. Kompania liczy³a 170 kawalerów. Sztab sk³ada³ siê z pu³kownika,
szeœciu szefów szwadronowych, jednego adiutanta-majora, kapitana i dwu adiutantów podoficerów. Na czele kompanii sta³ kapitan. Ten mia³ pod sob¹: porucznika, podporucznika,
wachmistrza starszego, furiera, czterech wachmistrzów, oœmiu kapralów, dwu trêbaczów, kowala i 150 jazdy.
Gorzej daleko prezentowa³y siê wojska formacji kaliskiej. W batalionach pieszych mo¿na
by³o widzieæ nie tylko, jak chcia³y odezwy i instrukcje genera³a wojewódzkiego, m³odzie¿ od
lat oœmnastu do dwudziestu piêciu, ale równie¿ i staruszków mocno zniedo³ê¿nia³ych. Siaki
taki possessionatus wola³ przecie wys³aæ na pola zdradnej Bellony najniedo³ê¿niejszego ze
swych poddanych ni¿ têg¹ si³ê robocz¹. Ubranie tej piechoty by³o wielobarwne, a¿ mi³o. Poniewa¿ na mi³y Bóg wzywano w okólnikach, ¿eby dawaæ kantonistom majtki krótkie do kolan w takim tylko razie, jeœli im siê daje buty z d³ugimi cholewami, a trzewiki tylko w takim
razie, jeœli kantonista otrzyma majtki d³ugie do kostek i bardzo ciep³e, wiêc siaki taki possessionatus zaopatrywa³ swego obroñcê w majtki przez pomy³kê krótkie, ale za to dawa³ mu nie
buty, lecz trzewiki. Tym porz¹dkiem widziano w szeregach jakoby Tyrolczyków. Z szykiem
i sprawnoœci¹, do taktu narodowej muzyki, po³yskiwali na mrozie z sarmacka - w¹tpliw¹ bia³oœci¹ goleni.
Broñ prusk¹ zwo¿ono furami z twierdzy wroc³awskiej, która siê by³a w³aœnie podda³a, z Czêstochowy i KoŸla. By³a to broñ zapasowa rozmaitych kalibrów. Brakowa³o do niej ska³ek i nabojów, brakowa³o ³adownic i tornistrów. W torbach parcianych, po dawidowemu, ¿o³nierze
nosili ³adunki. Mimo to wszystko wojsko piesze wystêpowa³o do apelu trzy razy dziennie,
w gotowoœci jak do wymarszu. Bataliony z rana by³y egzercerowane en détail, to jest po jednym rekrucie, a po po³udniu plutonami i ca³ym batalionem. Uczono g³ównie najpierwotniejszych æwiczeñ i poruszeñ bojowych, tych jakoby skurczów i odruchów ¿ywego cia³a: formowania kolumny dywizjami i rozwijania jej w marszu, tworzenia z szybkoœci¹ czworoboku
i rozprostowania go w linie. Tê wszystk¹ si³ê piesz¹ podzielono na bataliony. Ka¿dy batalion
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sk³ada³ siê z dziewiêciu kompanii, z których jedna by³a grenadierska i jedna wolty¿erska.
Kompania liczy³a 140 g³ów. Na czele batalionu sta³ jego szef. Ten mia³ pod sob¹ adiutantamajora w stopniu porucznika i dwu adiutantów podoficerów. Kompani¹ dowodzi³ kapitan,
a mia³ pod sob¹ porucznika, podporucznika, sier¿anta starszego, furiera, czterech sier¿antów,
oœmiu kapralów, dwu doboszów i 120 piechurów.
Lepiej daleko na ogó³ przedstawia³a siê jazda. Stali tu w szeregu ludzie lepiej odziani, zastêpcy dziedziców i dzier¿awców, wiêc ekonomowie, pisarze, leœniczowie, strzelcy, szlachta
uboga, a nawet; powiedzmy, lokaje i kuchciki. Nie wszystkie konie by³y osiod³ane, jako ¿e
odezwy mówi³y jeno o koniu i uŸdzie, tote¿ niektóre szwadrony æwiczy³y siê i paradowa³y
oklep. Jeszcze te¿ prawie w tej armii nie by³o podkomendnych i wodzów. Wodzami z natury
rzeczy byli ci, którzy ¿ywot sterali w bojach, legioniœci oraz jeñcy pruscy narodowoœci polskiej. Sam wódz naczelny nie by³ przez nikogo wodzem mianowany ani potwierdzony. Ten
nim by³, kto by³ naprawdê, to znaczy D¹browski.
Obszlegi jeno a kanty kurtek znaczy³y, sk¹d ta kto rodem. Tu barwy papuzie - wiêc od Kalisza,
tam p¹sowe - to z Krakowskiego. Genera³ Krasiñski przewodniczy³ ca³ej jeŸdzie kaliskiej, sieradzkiej, wieluñskiej i krakowskiej. Tak te¿ zwano ów regiment - „kalisko-sieradzko-wieluñski”. Genera³ Niernojewski mia³ pod sob¹ regiment m³odego D¹browskiego, najcelniejszy,
strzelców poznañskich i kawaleriê p³ock¹. Surowy, ma³y, œpiczastonosy genera³ Fiszer albo raczej „Fiszerek”, komenderowa³ ca³¹ infanteri¹ i æwiczy³ j ¹ po polach tak akuratnie, ¿e a¿ ch³opom œwieczki w oczach œwieci³y, a kolana tê¿a³y jak zgonionym zaj¹com. Mimo wszelkie braki, mimo biedê kwicz¹c¹, mimo nie zap³acone lenungi albo wyp³acane fierkami i trojakami zamiast nale¿noœci w³aœciwej i koniecznej na strawne - têgie to by³o wojsko.
Ca³y £owicz zmieni³ siê w obóz wojenny. Jak¹¿ to tam uroczystoœci¹ by³o przestrzeganie
parolu i has³a, tajemniczego mot d’ordre i mot de ralliement! T³um cywilny, który nie mia³
prawa znaæ has³a ni parolu, umyœlnie przecie chodzi³ na przechadzkê tam w³aœnie, gdzie sta³y zaci¹gniête warty i gdzie nie wolno by³o przystêpowaæ. Chodzi³o o to tylko, ¿eby s³yszeæ
groŸne a surowe pytanie szyldwacha, czy trzeba by³o o to pytaæ, czy nie: - Kto idzie? - i odpowiadaæ g³oœno: - Swój, Polak!
Zaraz na pocz¹tku stycznia genera³ D¹browski wyjecha³ do Warszawy, dok¹d przyby³ ju¿ by³
w³aœnie sam Cesarz Napoleon spod Pu³tuska, Go³ymim, Czarnowa, Nasielska... Dnia 18
stycznia przyszed³ rozkaz wyruszenia dla wszystkich si³ ³owickich. Us³yszeli, ¿e maj¹ iœæ do
Bydgoszczy jedni, do Torunia drudzy. Z radoœci¹ przyjê³y ten rozkaz regimenty.
- Ponad rzekê! Z Wis³¹! Na Prusaka!
Rozdzieli³y siê w £owiczu drogi Rafa³a i Krzysztofa. Cedro zosta³ w szeregu, na miejscu,
które zaj¹³ w pierwszej chwili. Rafa³ nie chcia³ za nic s³u¿yæ w pstrej i przewa¿nie chudopacholskiej jeŸdzie krakowskiej. Zakrêci³ siê, pozawi¹zywa³ znajomoœci, stosunki, wynalaz³
kole¿eñstwa i zosta³ wreszcie wpisany do ksiêgi kompanicznej jazdy Dziewanowskiego, do
najprzedniejszego szyku, który ju¿ by³ chodzi³ w awangardzie Jana Henryka. Pocz¹tek marszu na Bydgoszcz, wskutek tego ¿e wojsko sz³o kup¹, Galicjanie odbywali, choæ nie w jednym szeregu, lecz jeszcze razem. Kazano wojsku omin¹æ Warszawê. Z ¿alem ten rozkaz spe³nili. Z dala, z dala jeno widzieli bure dymy, a jasn¹ ³unê po nocy. Tam ci by³ on wódz nad
wodze, niezwyciê¿ony Napoleon...
Przyszed³szy do nowego mostu na Wiœle miêdzy Zakroczymiem a Utrat¹, widzieli z dala we
mg³ach zimowych ów po Zawiœlu sp³acheæ ziemi pod galicyjsk¹ granic¹, którêdy w puszcze
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nadnarwiañskie wesz³y wojska Francuzów. By³a przed nimi niedoœcig³a go³emu oku, ale
w nim krwaw¹ kres¹, jakby ostrzem no¿a, wyryta granica galicyjska, od ujœcia Œwidra kieruj¹ca siê na Mi³osnê, na Zielon¹ do Grzybowskiej Woli tu¿ za Grochowem, ¿eby dalej przeci¹æ rzeczkê D³ug¹, snuæ siê przed lasami S³upna i Radzymina, przez Wólkê Radzymiñsk¹,
¿eby od Wolicy raptownie wróciæ pod sam brzeg Buga, okr¹¿yæ bliskie lasy Za³ubic i za ujœciem Narwi w Bugu uton¹æ.
Stoj¹c przed szeregami uczyli swych ¿o³nierzy wachmistrze, kaprale, furiery:
- S³uchaj! Tamte oto czarne lasy, co pod Radzyminem widaæ, to ju¿, psia ich maæ, w Galicyi,
a te bli¿sze - to nasze... S³uchaj! patrzaj!
Ruszyli w swoj¹ drogê lewym brzegiem Wis³y wielkimi marszami. Zima by³a niesta³a: dzieñ
mrozu, nag³a odwil¿, wicher i deszcz, znowu przymrozek. B³ota dróg, dopiero co zgêstnia³e
i œciête od przymrozka nocnego, ranna odwil¿ przemienia³a w rozciecze i bagna. Infanteria
w swych kamaszach, butach, nieraz krypciach, a nierzadko w obuwiu zostawiaj¹cym na glinie œlady piêciu palców i okr¹g³ej piêty, brnê³a z wysi³kiem i marz³a siarczyœcie. JeŸdŸca grzeje brat-koñ, gdy pluta obu batem bije a wicher æwiczy po udach. Piechura nie ogrzeje nic.
Noclegi wypada³y gdzie Bóg da³. Czasami w pobli¿u dworów lub wiosek, a nieraz w polu.
Chwali³o sobie wojsko, jeœli kady choæ pod borem, pod lasem. Jeœli by³a w pobli¿u wioska,
wnet jazda zajmowa³a dla zdro¿onych koni stodo³y, szopy, stajenki i wozówki. Tam je pocztowi z miejsca rozkulbaczali, ¿eby siê zaœ nie sedni³y, a paœli, czym siê da³o. Biada wtedy
strzechom nie tylko cha³up, ale i samych miejskich jurydyk! Nieraz i znaczny dworski dach
piorunem zjecha³ na ziemiê i przemieni³ siê na kilkanaœcie przyziemnych budek.
Wydelikacony kandydat na dyplomatê, Krzysztof Cedro, nauczy³ siê wnet ceniæ, jakoby skarb,
zacn¹ mazowieck¹ soœninê. Skoro tylko wyznaczono obóz i dla szwadronów stanowiska, czyli
poczty, wnet schodzili siê po staremu z Rafa³em, zwinnie œcinali chojary co najbardziej rozros³e, wkopywali je w ziemiê jeden przy drugim, ¿eby zwart¹ z nich œcianê uczyniæ od wiatru. Wierzcho³ki wi¹zali mocno, tworz¹c z nich jakby kopu³ê. By³ to styl „bizantyjski”. W razie jeœli strzechy wieœniacze, a nawet o horror! - dworskie, by³y w pobli¿u, moœcili na wierzchu ga³êzi grub¹ strzechê z k³oci nadartej w stylu niezupe³nie misternym. Na dno tego wigwamu, którego otwarta œciana zwrócona by³a zawsze w stronê du¿ego ogniska, k³adli umiejêtnie ga³êzie i wachlarzowate sp³awy œwierkowe, zrazu wielkie, póŸniej drobniejsze, dopóki
siê z nich nie utworzy³a wysoka a¿ pod kopu³ê a elastyczna pierzyna. Wówczas rzucali siê na
ni¹ w piêciu, szeœciu, pewni, ¿e bêdzie unosi³a jak sprê¿yny i od zetkniêcia z b³otem mazowieckim na pewno uchroni. Gdy siê nadto oparli jeden o drugiego plecami, a ponakrywali
szczelnie dekami spod siode³, zapadali w sen kamienny. W przymrozki odchodzi³o spanie
kawalerskie. Wstawali rano weseli, wœród figlów, rzeŸwi i czerstwi, jak z edredonowej poœcieli. Ale w deszcz i wicher wy³azili spod przemok³ej s³omy i spomiêdzy ociek³ych wod¹
ga³êzi w humorach niezbyt edredonowych.
O chmurnych i ponurych œwitaniach ostatnich dni stycznia wyrywa³ ich z legowisk gniewliwy a potê¿ny ³oskot ziemi, g³uchy i têpy, g³êbi¹ gruntu id¹cy grom. S³uchali go we czci i zdumieniu. Zdawa³o siê sennemu wojsku, ¿e to ³omoce w zmarz³¹ ziemiê straszliwy kij-samobij,
¿e wali w ni¹ z góry, z wysoka m³ot-samogrzmot. Szed³ polem-lasem ów grom daleki. Nios³y
go wiatry i d¿d¿e, œniegi a nocne mg³y.
- Wiara, s³yszyta! - mruknie, bywa³o, starszy wachmistrz Jacek Gajkoœ, co œwiat obszed³, jak
d³ugi i szeroki - s³yszyta, jako to tupie!
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- S³yszymy, panie wachmistrzu! A kto te¿ to tak mo¿e tupaæ?
- E, gemajny! To i tego nie wiesz! Cesarz jegomoœæ tupie. Z³y!
- Z³y?!
- S³yszysz, jeden z drugim, jak bije nog¹ w ziemiê! Raz, raz! Jeszcze! Nie tak, jak kaza³, nie
tak, jak trzeba, zrobi³y mu, widaæ, marsza³ki... Lec¹ tera ku niemu na chybkich koniach, a kapelusze w garœciach, a ³ydki pod nimi dygoc¹, jeden przed drugim szwargoce, ¿e nie on winien...
- A gdzie te¿ to Cesarz jegomoœæ siedzi.tera, panie wachmistrzu?
- Bóg jego sam wie, gdzie on. S³uchaj, sk¹d g³os idzie. Tam Cesarz siedzi. Sto armat bije.
S³yszysz! My tu nad rzek¹, nad Wis³¹, a tam, widzisz, Zawiœle, tam Bug, tam Narew przez
podlaskie i mazowieckie piachy cicho p³yn¹. Gdzie to ta wlaz³ - Jezusie, Maryja! W puszcze,
w lasy, w Pu³tuskie, w Przasnyskie, ponad jeziora, het - precz w pó³nocn¹ stronê! Ju¿ siê, tam
zdrajca brandeburski rozsiad³ na piêkne, kartofli nasadzi³, fajê zakurzy³, a ty na swoim w³asnym zagonie czapkê przed nim trzymaj! Bo na to wysz³o. - Na wieki, prawi; tu ostanê i ciebie, prawi, st¹d wygoniê, a swoich Micha³ków na twoj¹ ziemiê sprowadzê i Micha³kom twoj¹
ziemiê oddam. A ty idŸ, precz mi siê z tela wynoœ! Majn to jest, prawi, faterland, moje panowanie i rozkaz. Twoja ziemia to jest teraz moja ziemia... Warszawê wzi¹³ i zabra³, Czêstochowê wzi¹³ i zabra³, pod sam Kraków siê podci¹gn¹³, ale gdzie! Za Gór¹ Kalwari¹, do Warki, ponad Wis³ê siê wszczepi³! A tera, pludrze, portkiœ zgubi³, tak zmykasz! Gdzie¿ to je twoja ziemia? Poka¿ no j¹! Berlina swego nie masz, zuchelka ziemi nie masz, z³odzieju cudzego
dobra! W g³êbokie morze chyba koz³a magniesz ze œwiêtej ziemi. Pozna³eœ, jako to pachnie,
kiedy ciê z pieleszów wykurz¹ ojcowych?
- Musi byæ, ¿e siê Niemiec jeszcze w kupê weŸnie...
- Nie pomo¿e mu nikt, ¿ebyœ ta nie jednego, ale dziesi¹ci zwo³a³, bo sam Cesarz idzie!
- A dok¹d te¿ tak zajdzie Cesarz jegomoœæ?
- Nie wa¿ siê o to pytaæ! Nie wa¿ siê! Sam jeno Bóg Najwy¿szy tê rzecz wie. Jemu jednemu
po nocach kazuje, jak prawo na œwiecie robiæ. On tylko jeden tê rzecz wie na tym œwiecie.
A ty siê nie wa¿ pytaæ!
Cedro s³ucha³ tych bajdów-pogwarów z twarz¹ surow¹ i powa¿n¹. Wspomina³ mu siê Jelitczyk-Ojrzyñski z przydomkiem Mieczyk. Czy te¿ i on s³yszy, czy te¿ s³yszy, jak wielki Cesarz gniewnie tupie nog¹ w mazursk¹ ziemiê?...
Aczkolwiek mia³ pocztowego, Krzysztof sam pilnowa³ swego konia. Czyszczenie tylko i zadawanie obroku zostawia³ ¿o³nierzowi, a zreszt¹ wszystko sam pe³ni³. Uczy³ siê s³u¿by obozowej i garnizonowej, sk³adu musztry, szyku i porz¹dków. Koñ jego nie by³ nadzwyczajny,
ale i nie ostatni. Krzy¿ mia³ ¿elazny, boki zwiêz³e, mocny by³ w kolanach, kopytach i zadzie,
³eb trzyma³ prosto, a w pysku by³ miêkki w miarê. Krzysztof jeszcze od Jarzymskiego naby³
dekê obszern¹, terlicê, choæ nie now¹, ale wytrzyma³¹, wêgierskim krojem. Dekê zawsze sam
sk³ada³ we czworo pod kulbakê, wed³ug zasad starszego wachmistrza, o piêæ palców od
przedniej ³opatki.
- A dekê wytrzepaæ, wytrzepaæ nie raz i nie dwa!... - mrucza³ stary Jacek. - Ze s³omy, ze siana, z ig³ów sosnowych ochêdo¿yæ do znaku, bo my nie ¯ydy i nie na jarmark do Be³chatowa
ci¹gniemy. Terlicê k³aœæ ostro¿nie, ¿eby siê zaœ pasmo grzywy pod kulbak¹ nie zapl¹ta³o, bo
g³upi konia znarowi, jak mu grzywê terlic¹ przytnie. Poprêgi upi¹æ nie mocno, bo g³upi poprê¿nicê koniowi sfasuje, a znowu i nie za letko, bo kiep zleci ze szkapy w samym œrodku
ataku, jak lancê przyjdzie za koñski ³eb wydaliæ abo pa³aszem ci¹æ z góry a od serca. Abo
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i ten mantelzak! Mantelzak równo i mocno przytroczyæ - to ta ju¿ pierwsza rzecz! Równo
i mocno, a jak dobrze przypiêty, wtedy dopiero noga w strzemiê. Stopa zgiêta, ostrogê nieœæ
jak jajko. Trzy! No... Tercz¿e na nas wychodŸ, czarny jucho, abo i sam, czerwony huzarze!
Zaraz po przybyciu do Torunia ma³a armia by³a rozdzielona na dwie czêœci. Jedna z nich posz³a dalej, do Bydgoszczy, a druga zosta³a pod komend¹ genera³a Zaj¹czka. Do tej drugiej
gromady, która mia³a wejœæ w sk³ad legii drugiej, czyli pó³nocnej, nale¿a³ Krzysztof Cedro.
W Toruniu by³ ju¿ spory zastêp oficerów i ¿o³nierzy polskich, sformowany w Hagenau i Lipsku z jeñców pruskich wziêtych w niewolê pod Jen¹, Auerstaedt i Prenzlowem. Rafa³ ze
swym pu³kiem poci¹gn¹³ o milê od Wis³y, do Bydgoszczy. Zasta³ tam ju¿ nie naczelnika si³y
zbrojnej polskiej, lecz tylko genera³a dywizji i komendanta legii pierwszej - Jana Henryka
D¹browskiego. Legia sk³ada³a siê z kompanii artyleryjskiej, czterech regimentów piechoty
i jazdy pospolitego ruszenia. Mówiono wci¹¿ o przekszta³ceniu pu³ków jazdy. Trzy szwadrony mia³y siê sk³adaæ na pu³k. Czekano lada chwila na rozkaz w tej materii komisji rz¹dz¹cej
- i ministra wojny. Zawrza³o w Bydgoszczy gor¹czkowe, rzec mo¿na, namiêtne ¿ycie. Zwo¿ono jeszcze broñ, skóry, szyto siod³a i ³adownice. Krawcy nie mogli nastarczyæ, nad siodlarzami ¿o³nierz sta³ dzieñ i noc. Œci¹ga³y siê jeszcze pojedynczo oddzia³y najœwie¿szego sk³adu. W jeŸdzie pospolitego ruszenia fortragowano szybko i ³atwo ¿o³nierzy na stopnie podoficerskie, a nawet na subalternów, byleby „obiekt” posiada³ choæ jakie takie uzdolnienie. Ten
i ów ani siê obejrza³, kiedy otrzyma³ prawo na zamówienie u szmuklerza znaków szar¿y oficerskiej i mia³ mo¿noœæ przyczepienia do prawego ramienia szlufy podporucznikowskiej
z dwiema jedwabnymi prêgami, kontrepoletu, feldcechu i kordonków bez bulionu. Œwie¿o
umundurowani porucznicy po³yskiwali prêgami przerobionymi granatowym jedwabiem na
taœmie przez ca³¹ jej d³ugoœæ u szlufy, nowi majorowie z dum¹ wznosili ramiona obci¹¿one
dwiema szlufami, których buliony trwog¹ przejmowa³y gemajnów, a „przeciwna” taœma ur¹ga³a samym kordonom u pu³kownikowskiego kapelusza.
W tym samym czasie trafia³y siê miêdzy ¿o³nierstwem przypadki dezercji. Pojmano kilku,
przewa¿nie starych, jak zmiatali w stronê domow¹ na po³y bosi, obdarci, z pustymi brzuchami. T³umaczyli siê, ¿e przy ¿adnym wojsku nigdy nie byli, ¿e g³ód marli, ¿e duszy w sobie
nie czuj¹. S¹d wojenny, zebrany natychmiast, skaza³ ich na d³ugotrwa³e ciê¿kie roboty w ³añcuszkach, do twierdzy czêstochowskiej. Na gwa³t ustanawiane kresy miêdzy Bydgoszcz¹,
Toruniem a Sieradzem do poczty listowej - musia³y, w braku ludzi, odstawiaæ na miejsce przeznaczenia pierwszy transport... zbiegów.
Krótko to wszystko trwa³o. Ju¿ w pierwszych dniach lutego genera³ D¹browski wyszed³ z Notecizny i poci¹gn¹³ ze swoj¹ si³¹ w marsz, pod rozkazy zrazu Bernadotte’a ksiêcia Ponte Corvo, póŸniej genera³a Lefebvra-Desnouettes, operuj¹cego na prawym brzegu Wis³y. Rozesz³a
siê w legii wieœæ: „Na Gdañsk! na Ko³obrzeg!” W marszu, na postojach, noc¹ na pocztach
uczy³ starszy ¿o³nierza, co je ów Gdañsk, gdzie i na jakiej ziemi stoi Ko³obrzeg. Nieœli z sob¹
i rozrzucali wszêdzie odezwê genera³a D¹browskiego z kwatery g³ównej w Nowem wydan¹
„Do Holendrów i wszystkich rodu niemieckiego mieszkañców na ziemi Polskiej”, której to
odezwy g³ówne punkty g³osi³y:
„Holendrzy, Niemcy i jakiejkolwiek religii i rodu ludzie, zamieszkali na ziemi Polskiej, którzy siê zachowaj¹ w swoich domach spokojnie, ¿adnego z nieprzyjació³mi kraju nie bêd¹
mieæ porozumienia; zachowaj¹ wiernoœæ dla rz¹du polskiego, wyp³acaæ bêd¹ postanowione
kontrybucje i podatki, doœwiadcz¹ wolnoœci w wyznawaniu swojej religii, obrony swoich
322

osób, maj¹tków i uwa¿ani bêd¹ jako bracia i ziomkowie. Wy zaœ, Polacy - g³osi³a odezwa którzy wyznajecie religiê katolick¹, pomnijcie, ¿e przychodnie, na waszej osiadli ziemi, przez
wspólne dla kraju obowi¹zki stali siê waszymi braci¹; pomnijcie, ¿e Ewangelia ka¿e nam ¿yæ
po bratersku, zostawcie wolnoœæ ka¿demu od Boga nadan¹ wielbiæ go pod³ug swojego przekonania i nie badaj¹c ró¿nicy wiary b¹dŸcie obywatelstwem po³¹czeni z mieszkañcami, którzy przemys³em i prac¹ kraj wasz zbogacaj¹...”
Lewe skrzyd³o korpusu polskiego sz³o pod rozkazami genera³a „Amilkara” Kosiñskiego, który grzmia³ teraz ponad Brd¹, w borach pomorskiego pojezierza, jak istotny Amilkar, choæ
wroga, jak na z³oœæ, nigdzie nie móg³ zdybaæ, tak przed nim chy¿o Niemce ucieka³y. Lewe
skrzyd³o jego oddzia³u siêga³o S³upska, przezwanego Stolpem, i przecina³o Gdañsk od Ko³obrzega. Miasto Chojnice stanowi³o miejsce oparcia i punkt koncentracyjny wszystkiej si³y
Amilkara. Dopiero oko³o dwunastego lutego genera³ £ubieñski z komendy Kosiñskiego zmuszony by³ pod Szczecinkiem (Neu-Stettin), wœród wy¿yny pojezierza, atakowaæ nieprzyjaciela na czele rycerstwa z województwa rawskiego. Pokaza³y siê znaczne si³y Niemców. By³a to
nie tylko piechota liniowa pruska, ale nadto uzbrojeni mieszkañcy miasteczek, owi „Holendrzy i Niemcy...” Si³y te znacznie przewy¿sza³y co do liczby armiê Amilkara, ale jazda rawska rzuci³a siê na t³um nastawionymi lancami, niewiele sobie robi¹c ze strzelania, i skutek
by³ pewny: dziesiêciu po³o¿ono trupem, a piêædziesiêciu zagarniêto w niewolê.
W tym samym czasie g³ówny korpus wojska genera³a D¹browskiego nieustannie szed³ naprzód. Znajdowa³ siê ju¿ na wysokim brzegu Wis³y, sk¹d widaæ by³o po tamtej stronie rysuj¹ce siê w dwumilowej odleg³oœci mury Grudzi¹dza i Kwidzyna. W przedniej stra¿y, która
zostawa³a pod ogólnym naczelnictwem genera³a Niemojewskiego, szed³ regiment jeŸdŸców
poznañskich pospolitego ruszenia pod Dziewanowskim. Tam w³aœnie kwit³ Rafa³ Olbromski.
Ju¿ pod Nowem, na brzegu M¹tawy, ów regiment, dybi¹cy zawsze na sztychu, wpad³ na
mocny patrol czerwonych huzarów. By³a to pierwsza utarczka Rafa³a. Ma³o z niej odniós³
wra¿eñ. Z dala ujrza³ jeŸdŸców w burki owiniêtych, przemok³ych, wskakuj¹cych na koñ w pop³ochu. Rzuci³ siê za innymi naprzód, dobywszy pa³asza, ale jeno przecwa³owa³ w kupie ze
dwa stajania pola. Prusacy odrêbuj¹c siê, strzelaj¹c z rzadka, gdy¿ mieli, widocznie, broñ
zamok³¹, cofnêli siê ku miastu na rozkie³znanych koniach pod os³onê piechoty i armat. PóŸniej dopiero Olbromski dowiedzia³ siê, ¿e wziêto kilkunastu jeŸdŸców - i z podziwieniem
ogl¹da³ posêpnych, bezbronnych, milcz¹cych ch³opów niemieckich, gdy ich miano odstawiaæ
w kierunku na Bydgoszcz. Podobnie pomyœlna gratka trafi³a siê poznañskim kawalerom pod
Opaleniem, czyli Minsterwaldem, gdzie jazda dziewanowczyków dopad³a i wziê³a w jasyr 16
dragonów i oœmiu piechura z przedniej stra¿y pruskiej.
Tego¿ jeszcze dnia przysz³o do bitwy. Dywizja polska musia³a siê w niej cofn¹æ przed nieprzyjacielem, który z drugiego, prawego brzegu Wis³y przeszed³ po lodzie. Grad kul sypa³a
artyleria konna pruska, stoj¹c na prawym brzegu rzeki, w m³od¹ piechotê polsk¹. Batalion
pierwszy regimentu trzeciego pod wodz¹ Fiszera i batalion pierwszy regimentu czwartego pod
pu³kownikiem Wasilewskim zosta³y napadniête bagnetem. Pomimo ca³ej nieumiejêtnoœci,
braku ska³ek i nabojów, m³ode wojsko zdo³a³o broniæ siê przez ca³y dzieñ i odpiera³o napaœæ,
ile mog³o. Pierwszy to raz szeœciu trupów, poleg³ych na placu, nocn¹ por¹ zakopa³a wiara
w zmarz³¹ grudê. Kilkudziesiêciu rannych wyniesiono z szeregów.
Runê³a ju¿ by³a miêdzy wojska wieœæ o strasznej bitwie pod Prusk¹ I³aw¹. Wieœæ wychwala³a ten bój jako zwyciêstwo. Tote¿ nowy duch wst¹pi³ w wojsko polskie, które przez zawie323

szenie blokady Grudzi¹dza, przez wsteczny ruch wojsk prawego brzegu Wis³y, maj¹c ods³onione i wskutek zamarzniêcia Wis³y bezbronne prawe skrzyd³o, musia³o by³o skoncentrowaæ
siê o trzy z gór¹ mile od Bydgoszczy, w Œwieciu. Po rozpoczêciu oko³o 15 lutego ponownego oblê¿enia Grudzi¹dza, przy czym dwie kompanie batalionu Fiszera przesz³y pod gradem
kul Wis³ê i przyczyni³y siê do zdobycia twierdzy, genera³ D¹browski ruszy³ znowu naprzód.
Stan¹³ wreszcie kwater¹ w Gniewie nad Wierzyc¹. Stare mury, fosy wod¹ nape³nione dawa³y
tu niejak¹ nadziejê obrony. Mocne posterunki wys³ane zosta³y na trakt bydgosko-gdañski ku
Tczewu i na drogi do Starogardu, ponad jezioro zwane Staw, ponad Wiejskie Jezioro do Rakowca, do Bia³y, czyli Gellen, i do Królówlasu (Königswalde) nad rzek¹ Jonk¹. 2 Gniewa do
Gdañska zostawa³o jeszcze szeœæ mil drogi bronionej. Wojsko spoczê³o i mia³o tu przebyæ
czas pewien na le¿ach. Tylko 56 rycerstwa z jazdy sieradzkiej, która by³a przeby³a Wis³ê, ¿eby
wzi¹æ udzia³ w bitwie pod Kwidzyniem dnia 11 lutego, gdzie marsza³ek Lefebvre pobi³ na
g³owê genera³a Roquette, nie wróci³o na miejsce swoje.
Nied³ugo jednak zostawiono D¹browskiego w spokoju. Ju¿ 18 lutego Prusacy z du¿¹ si³¹
3000 ludzi napadli zarówno z prawego flanku na Starogard, w równinach miêdzy lasami na
prawym brzegu Wierzycy, jak równie¿ i na Pelplin. W Starogardzie tego w³aœnie dnia stan¹³
korpus genera³a Menarda w sile szeœciu tysiêcy ludzi, przeznaczony do wzmocnienia genera³a D¹browskiego; w odleg³oœci niespe³na dwu mil od tego miasta sta³ pu³k Dziewanowskiego. Pos³yszawszy strza³y Dziewanowski pchn¹³ szwadron ze swego regimentu pod wodz¹
porucznika £ojewskiego. Oddzia³ ów szed³ ze wszelkimi ostro¿noœciami, maj¹c o 200 kroków przed sob¹ kwatermistrza dowodz¹cego tak zwan¹ szpic¹. .
Dragoneria pruska wypad³a z lasu i obces, zwartym szykiem, rzuci³a siê na ów oddzia³. JeŸdŸcy polscy, uzbrojeni w lance, nastawili siê proporcami i skoczyli na nieprzyjació³ z tak¹ furi¹,
¿e dwu po³o¿yli trupem, a piêtnastu wziêli do niewoli. Sam pu³k Dziewanowskiego by³
w tym¿e czasie atakowany przez regimenty jazdy. Dzieñ by³ ohydny. Bi³ w oczy œnieg z deszczem, wicher niós³ s³otne chmury po samej ziemi. Z mroku, z lasów niewidzialnych w zamieci, jazda pruska wyrwa³a siê jak nowa chmura. Pu³kownik, trzymaj¹cy swoich w pogotowiu i czuwaniu od chwili wys³ania £ojewskiego, móg³ daæ dragonom silny odrzut, ale w regularnym starciu œwie¿o zebrana jazda nie mog³a wytrzymaæ d³ugiego natarcia umiejêtnie
æwiczonej kawalerii pruskiej. Wszczê³o siê zamieszanie. JeŸdŸcy r¹bali szablami na odlew,
z ramienia. ¯o³nierz polski walczy³ przewa¿nie lanc¹.
Gdzie móg³ kup¹ siê rzuciæ w skok z nastawionym proporcem, tam wywraca³ ca³y hufiec; Prusak
zlatywa³ z konia albo chwyta³ siê ostatniej obrony kawaleryjskiej: pali³ z pistoletów i umyka³.
Czêœæ dragonów zosta³a odparta, odpêdzona a¿ pod baterie, wegnana za nie i znik³a w tumanach
zawiei. Wszelako i z polskiej strony by³y straty. Jeœli tylko dragoneria mog³a nagle a sprawnie
uderzyæ pa³aszem, pêdz¹c z kopyta i wbijaj¹c siê miêdzy konie polskie, tam zapewnione mia³a
zwyciêstwo. Z pistoletów i sztucerów ubito kilkanaœcie koni. Rafa³ wywija³ tego dnia szabliskiem
co siê zowie. Naciera³ ju¿ dwakroæ i odrêbywa³ siê sprawnie. Nieszczêœcie jednak sta³o tego dnia
przy nim. W mroku i wichrze, zapêdziwszy siê samotrzeæ w starciu z kilk¹ dragonów, nie spostrzeg³, co siê dzieje, i zosta³ otoczony. Ze zgroz¹ rzuci³ spojrzenie na bok, w ty³... Dragony nañ
zewsz¹d z szablami. Obok niego jeno trêbacz i trzech rycerstwa! Chcia³ siê w ostatniej minucie
rzuciæ w lukê miêdzy ludŸmi. Zdar³ konia. Do pistoletu! Wszystko za póŸno. Pierwszego trêbacza
chwyci³ dragon za kark i wykrêci³ mu w ty³ rêkê. Wraz jemu samemu kilku ciosami obezw³adnili
ramiê i wydarli pa³asz. Wreszcie i trzech towarzyszów œciœniêto ko³em i odebrano im lance.
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Najstraszniejszy wstyd i g³êboka rozpacz buchnê³y w piersi jeŸdŸca. Mia³ jeszcze w olstrach
pistolety, a dragonów by³o Ledwie kilkunastu. Wziêli jeñców we œrodek i co koñ skoczy popêdzili œrodkiem mokrego pastwiska kieruj¹c siê w stronê Starogardu. W³aœnie sypnê³y krupy œnie¿ne i ca³a ziemia utonê³a w kurniawie. Kiedy tak rwali z kopyta i kiedy w³aœnie z moczaru wypadli na trakt starogardzki, raptownie - têtent - krzyk:
- Bij! zabij!
Dragony wyrwa³y szable i w bój! Rafa³ co tchu w piersi szarpn¹³ rêkê, wydar³ siê, siêgn¹³
w mgnieniu oka po pistolet i pierwszemu kawalerowi z brzega hukn¹³ w ³eb, przy³o¿ywszy
otwór lufy niemal do ucha. Szarpn¹³ wodze, ostrogi w bok, wykrêci³ na miejscu i piersiami
koñskimi uderzy³ w najbli¿szego Niemca. Dym zas³oni³ mu obrót sprawy. Wypad³ ze œrodka.
Za nim wrza³a utarczka. Prusacy rozpierzchli siê, s³ychaæ by³o szczêk walki i chlustaj¹cy
plusk wody po b³oniu. Olbromski nie ogl¹da³ siê poza siebie. Gna³ pustkowiem, a¿ zda³o mu
siê, ¿e ca³a ³¹ka pierzcha pod jego koniem. Dopiero w przyleg³ym lesie wstrzyma³ siê i stan¹³.
Koñ jego robi³ bokami. Zgrzany od ognia, trwogi ubiegu dymi³ siê teraz k³êbami pary. Sam
jeŸdziec mokry by³, jakby ze stawu wylaz³. Serce wali³o mu w ¿ebra jak dobosz w bêben.
Wrzawa jeszcze trwa³a. S³ychaæ by³o w lasach i mgle od Starogardu piorunowe ³oskoty strza³ów i ci¹g³e echa leœne, jakoby posêpne jêki puszcz. Po d³ugiej chwili nas³uchiwania Rafa³
stwierdzi³ nareszcie z radoœci¹, ¿e gwar cichnie i znika w oddaleniu. Wtedy wolno ruszy³
przez las i po d³ugich b³¹dzeniach dotar³ do jakiejœ wioszczyny. Tam ¿yczliwie przyjêty od
w³oœcian, powzi¹³ wiadomoœæ o drodze do Pelplina i trafi³ do swego szwadronu. Gdy przyby³
na miejsce, z niema³¹ radoœci¹ dowiedzia³ siê, ¿e jego trzej towarzysze wraz z trêbaczem s¹
ju¿ na miejscu, odbici z niewoli przez podjazd m³odego pu³kownika Jana D¹browskiego, i ¿e
on sam jednemu z eszelonów tego podjazdu winien jest swoje ocalenie.
Po odepchniêciu natarcia Prusaków od Starogardu i Pelplina przez tydzieñ trwa³y ma³o znacz¹ce utarczki forpocztów, osobliwie na lewym skrzydle. Przednie stra¿e, prowadzone przez
poruczników, podporuczników i chor¹¿ych regimentowych, wyje¿d¿a³y ma³ymi komendami
w kraj i czyni³y wywiady. Tu i owdzie, skoro tylko by³o to mo¿liwe, zabierano ze sob¹ burmistrzów i amtmanów, ¿eby od nich powzi¹æ wiadomoœæ o stanie okolic i sile wojsk pruskich,
rozlokowanych na drogach ku Tczewu. Po up³ywie tych kilku dni genera³ D¹browski zdecydowa³ siê na krok stanowczy. W dniu 23 lutego wykona³ atak na miasto powiatowe Tczew,
o trzy mile odleg³e od Gdañska, a stanowi¹ce niejako klucz tej fortecy. G³ównymi punktami
koncentracji si³ niemieckich poza murami Gdañska by³ w³aœnie Tczew (Dirschau), Mi³ob¹dŸ
(Müihlbanz) i Skarszewy (Schöneck) nad Wietcis¹, rzeczk¹ zasilaj¹c¹ wody Wierzycy o dwie
mile ku pó³nocy od Starogardu. Si³y polskie i pomocnicze francuskie pod dowództwem Menarda wypoczywa³y na le¿ach w Gniewie, Pelplinie i Starogardzie. Ostatni posterunek
wzmocni³y w³aœnie w ci¹gu tych dni: regiment badeñski, jeden batalion m³odej piechoty krakowsko-kaliskiej z legii pó³nocnej Zaj¹czka oraz dwie armaty. Genera³ D¹browski sta³ kwater¹ w Gniewie, a przednia jego stra¿ koczowa³a na traktach bydgosko-gdañskich siêgaj¹c do
Grêblina na wysokoœci lewego brzegu Wis³y. Ta stra¿ przednia sk³ada³a siê z regimentu jazdy
poznañskiej, z czterech kompaniów strzeleckich i mia³a ze sob¹ cztery armaty. Ruch, wykonany w dniu 23 lutego, rozpocz¹³ z rozkazu g³ównodowodz¹cego, Jana Henryka D¹browskiego, genera³ Menard.
Wyruszy³ mianowicie ze wszystk¹ swoj¹ si³¹ ze Starogardu na Skarszewy goœciñcem starogardzko-tczewskim, wypar³ nieprzyjaciela ze Skarszew i pewnej czêœci swojej dywizji kaza³
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je zaj¹æ. Sam poci¹gn¹³ dalej. ,Przednia jego stra¿ pod spraw¹ genera³a Puthod, sk³adaj¹ca
siê z dwu batalionów polskich i z jazdy badeñskiej, uzbrojona we cztery granatniki i jedn¹
armatê, mia³a rozkaz zawróciæ na pó³noc i zagrodziæ drogê si³om, które by z Gdañska na odsiecz Tczewa œpieszyæ mog³y. By³a to pierwsza kolumna wojska atakuj¹cego. Z Gniewa i Pelplina sz³a druga, to jest korpus wojska genera³a D¹browskiego pod Amilkarem. Oprócz tego
jeden batalion zd¹¿a³ do Tczewa drog¹ prowadz¹c¹ z Rajkowy na Czy¿ykowo (Zeisgendorf).
Pierwsza kolumna, czyli lewe skrzyd³o, jak to przewidzia³ D¹browski, wnet spostrzeg³a si³y
pruskie ci¹gn¹ce z £êgowa (Langemu), miejscowoœci o dwie mile odleg³ej od Gdañska, bitym traktem tczewsko-gdañskim. Wnet przednie stra¿e francusko-polskie zetknê³y siê z Prusakami pod D¹brow¹ (Domerau). Genera³ Menard poœpieszy³ na miejsce, a za nim ca³a jego
komenda.
Zawrza³a bitwa.
W tym samym niemal czasie prawe skrzyd³o uderzy³o na szañce Tczewa. Piechota niemiecka, ukryta za starymi wa³ami, razi³a napadaj¹cych ogniem plutonowym, a dwie armaty, ustawione na prost traktu w bramie pó³nocnej, czyli Gdañskiej, oczyszcza³y drogê. Wnet jednak
pod silnym impetem napaœci strzelców polskich obroñcy wa³ów musieli cofn¹æ siê na przedmieœcia. Wypad³o zdobywaæ miasto wstêpnym bojem. ¯o³nierze pruscy i uzbrojeni mieszkañcy, zaczajeni w dymnikach, we drzwiach, sieniach, oknach, za wêg³ami, strzelali bez przerwy. Szef sztabu, Maurycy Hauke, na czele grenadierów i wolty¿erów poznañskich uderzy³
na te domy bagnetem. Id¹c na kule, w gêsty dym, zdobywano dom po domu, stodo³ê po stodole. Major Sierawski z batalionem pierwszego regimentu piechoty poœpieszy³ im na pomoc.
Niemcy ust¹pili z lichych domostw przedmiejskich, ale uchodz¹c zapalili te wszystkie szopy
i budy, ¿eby uniemo¿liwiæ dostêp do bram. Brama zachodnia zawar³a siê przed atakuj¹cymi,
którzy teraz wystawieni zostali na strza³y zza murów, a sami wili siê miêdzy zgliszczami jak
w piecu . ognistym. Przy bramie Gdañskiej, gdzie Prusakami dowodzi³ major von Bothe,
wrza³a walka tym zaciêtsza, ¿e tam bi³y bez przerwy armaty szeœciofuntowe i strzela³a piechota liniowa. Genera³ Niemojewski i sam wódz naczelny wszelkich dok³adali starañ, ¿eby
z³amaæ wejœciowe wierzeje. Z dachów, ze strzelnic, z dziur, dymników lecia³y na oblegaj¹cych kule i ogieñ kartaczowy. Cztery armaty i dwa granatniki pod komend¹ porucznika Charelot krok za krokiem zbli¿a³y siê do tej bramy pó³nocnej. Drugi batalion regimentu piechoty,
dybi¹cy œladem tych armat, wytrzymywa³ z flegm¹ i sta³oœci¹ wszystek ogieñ obroñców. Nareszcie porucznik Charelot zbli¿y³ siê o tyle, ¿e móg³ wœród gradu kul ustawiæ dwie swoje
haubice naprzeciwko bramy i zacz¹³ w ni¹ praæ na wylot, raz za razem. Ale stara brama nie
popuszcza³a. Walka z ca³¹ zaciêtoœci¹ ci¹gnê³a siê ju¿ szeœæ godzin. Trzydzieœci trupów zas³a³o drogê prowadz¹c¹ do Gdañskiej bramy, a szeœædziesiêciu ciê¿ko ranionych wi³o siê
w rowach, pod przykopami, wœród zgliszcz. Dwunastu oficerów ciê¿ko rannych wyniesiono
z placu boju.
Kiedy tak ciê¿ko walczy³o pod dwiema bramami wojsko polskie i kiedy ci¹gle grozi mu niebezpieczeñstwo odsieczy z Gdañska, gdyby Menard zosta³ pobity, zdarzy³ siê wypadek, który
na los oblê¿enia wp³yn¹³ od razu i decyduj¹co. Miasto Tczew posiada³o trzy bramy: M³yñsk¹,
czyli Gdañsk¹ na pó³nocy, Wodn¹, czyli Wiœlañsk¹ na po³udniu i Wysok¹ na zachodzie. O istnieniu bramy Wodnej nikt z oblegaj¹cych nie wiedzia³. Z tej strony miasta; miêdzy ogrodami, wœród parowów sta³y tylko tu i owdzie na wy¿szych miejscach pikiety i pods³uchy polskie. ¯ywego cz³owieka nie by³o w ca³ej okolicy. B³¹ka³ siê tylko ponad Wis³¹ jakiœ niedoro326

stek obdarty i pó³nagi. Kiedy zbli¿y³ siê do pods³uchu i by³ zapytany, co jest za jeden i czego
tu ³azi, odpowiedzia³, ¿e jest œwiniarkiem, ¿e s³u¿y u jakiegoœ Steltnera i ¿e ojcu jego na przezwisko Æwikliñski. Skar¿y³ siê z bekiem, ¿e go pan zbi³ i wygna³ z domu. Ojcu, powiada³,
boi siê pokazaæ na oczy, panu to samo. Nie ma ju¿ teraz dachu nad g³ow¹. Idzie przed siebie
i tyla. Poniewa¿ by³ z miasta i zna³ je wybornie, zaczêto mu zadawaæ pytania. Wtedy rzek³:
- Oj, ludzie, ludzie!... Wy tam strzelacie z przodka, a tu od Wis³y miasto ca³kiem go³e.
Rozpytano go szczegó³owo i wtedy jasno wy³o¿y³, ¿e brama Wodna nie ma ¿adnej stra¿y.
Pikiety odstawi³y ch³opca do czat, te poda³y go dalej, a¿ stan¹³ przed obliczem genera³a D¹browskiego, który z wynios³oœci pagórka pod Sztembargiem przypatrywa³ siê kolejom bitwy
i lustrowa³ okolicê. Wys³uchawszy powieœci ch³opca genera³ kaza³ podwoiæ ogieñ na bramê
pó³nocn¹ i zachodni¹. M³ody ksi¹¿ê Su³kowski, ranny ju¿, na czele drugiego batalionu regimentu pierwszego, i major Brucken, jako dowódca piechoty badeñskiej, natarli z ca³¹ fors¹
na bramê Gdañsk¹. W tym samym czasie genera³ D¹browski, wzi¹wszy ze sob¹ batalion
majora Sierawskiego i batalion pu³kownika Fiszera, ruszy³ chy³kiem wed³ug wskazañ Æwikliñskiego. Po wertepach, do³ach, parowach, przesadziwszy p³oty ogrodów, parkany i rowy,
dotar³ do bramy Wodnej, czyli Wiœlañskiej. Brama w istocie by³a na po³y zepsuta i bez obrony. Bataliony wy³ama³y j¹, wesz³y do miasta, przebieg³y tylne ulice i z nastawionym bagnetem rzuci³y siê na os³upia³ych Niemców. W tej samej chwili zdruzgotane kulami wierzeje
bramy Gdañskiej runê³y i wojsko z pó³nocy wdar³o siê do miasta: Prusacy strzelali z okien
i ze drzwi. Wreszcie kiedy i bramê zachodni¹ rozwalono, za³oga w sile piêciuset ludzi z dowódc¹ podda³a siê. Zabrano dzia³a. Kiedy po dokonanej kapitulacji D¹browski wje¿d¿a³ na
g³ówn¹ ulicê miasta, w pobli¿u koœcio³a katolickiego œw. Krzy¿a z okna kamienicy pad³o kilka strza³ów. Jeden z tych zdradzieckich pocisków rani³ genera³a w nogê. Rozj¹trzone wojsko
rzuci³o siê na ten dom i przetrz¹snê³o jego wnêtrze nie szczêdz¹c nikogo. Chwytano niewolnika, zabierano baga¿e i broñ, uprowadzano konie albo zabierano z nich uprz¹¿, œci¹gano
wozy do przewiezienia z pola rannych, chromych i os³ab³ych. Stanê³y wreszcie wojska w mieœcie. Rozesz³a siê wœród nich wieœæ, ¿e opanowane s¹ Skarszewy i Mi³ob¹dŸ, a nieprzyjaciel
z poœpiechem cofn¹³ siê w mury fortecy. Wtedy jeden okrzyk rozleg³ siê w szeregach:
- Na Gdañsk! ku morzu!
KONIEC TOMU DRUGIEGO
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Szlak cesarski
Dywizja genera³a Zaj¹czka, czyli tak zwana legia pó³nocna, podzielona zosta³a na trzy brygady. Pierwsza z nich, pod dowództwem genera³a Fiszera, sk³ada³a siê z regimentu piechoty
zapo¿yczonego z dywizji trzeciej, z pierwszego regimentu kawalerii krakowskiej i czterech
sztuk armat szeœciofuntowych. Czêœæ tej si³y, pod bezpoœredni¹ komend¹ genera³a Fiszera,
uda³a siê by³a w lutym na pomoc genera³owi D¹browskiemu i wziê³a udzia³ w wyprawie na
Tczew, póŸniej w marcu przesz³a Wis³ê i wróci³a do swej komendy. Druga brygada legii pó³nocnej s³ucha³a rozkazu genera³a Izydora Krasiñskiego, poprzednio komendanta wszystkiej
jazdy rycerstwa. Sk³ada³y j¹: regiment trzeci piechoty i pu³k kawalerii krakowskiej z dwiema
armatami czterofuntowymi. Brygad¹ trzeci¹ dowodzi³ genera³ Wo³odkiewicz, a mia³ pod sob¹
regiment czwarty piechoty, drugi kawalerii i dwa dzia³a czterofuntowe. Wszystka ogó³em artyleria tej dywizji zostawa³a pod dowództwem i spraw¹ szefa szwadronu Chopina.
Krzysztof Cedro nie wyszed³ ze swego szeregu. Po zaprowadzeniu nowej organizacji znalaz³
siê w drugiej brygadzie genera³a Krasiñskiego. Pu³ki te sta³y w Toruniu do 28 lutego 1807
roku. Wyruszywszy stamt¹d przesz³y Wis³ê i poci¹gnê³y w marsz na Pokrzywno (Engelsburg)
i Niborg (Neydenburg), gdzie genera³ Zaj¹czek pozosta³ a¿ do dnia 26 maja, nieznaczny bior¹c udzia³ w akcji. W okolicy Niborga sta³y naokó³ wysuniête bataliony piechoty i kompanie
jazdy. W Maldze sta³ batalion piechoty, 50 koni kawaleryjskich i jedna armata heska; Dêbowea strzeg³ drugi batalion piechoty i 40 koni; w miejscowoœci zwanej Kot by³o 50 koni i druga armata heska; w Przysowie 20 koni, w Omulcu 10, wreszcie 12 koni rozmieszczono miêdzy Omulcem a Or³owem. Si³a kawaleryjska tworzy³a ³añcuch zakrywaj¹cy posterunek g³ówny i os³ania³a wszystkie drogi. Skoro tylko rozlokowano wojsko po chatach, budowlach i w
ogóle pod dachem, a dla koni urz¹dzono w stodo³ach i wozowniach gródze, zaczê³y siê napaœci lotnej konnicy nieprzyjaciela oraz podjazdowania odwetowe ze strony polskiej. Krzysztof
Cedro znalaz³ siê w Kocie na pocz¹tku marca. Gajkoœ wyszykowa³ tu dla konia dobre pomieszczenie a niez³y siennik na pryczy w alkierzu wieœniaka. Zrazu wszystko sz³o po dawnemu: musztry, egzercerunki, æwiczenia gimnastyczne. Ale ju¿ po up³ywie dwu tygodni zaczê³y
siê czasy niespokojne. Konnica nieprzyjacielska wpada³a do wsi w nocy, nad ranem, pod wieczór, w po³udnie i przy œniadaniu, z wrzaskiem i gwizdaniem mknê³a ulicami i gubi³a siê
w zimowej szarudze. Gajkoœ szczególnie lubi³ zabawy z tymi wojakami.
W dniu 25 marca o zmierzchu zdarzy³ siê w³aœnie jeden z takich napadów. Co najmniej cztery seciny jeŸdŸców nieprzyjacielskich wpad³y do wsi i usi³owa³y j¹ podpaliæ z czterech rogów. Podpu³kownik Skalski kaza³ tr¹biæ gwa³townie „na koñ” i w mgnieniu oka ca³a si³a
posterunku rzuci³a siê na napastników. Atak by³ odparty równie szybko, jak siê zacz¹³.
Krzysztof pêdzi³ za innymi w mroku padaj¹cego wieczora, widzia³ nawet przed sob¹ konnego brodacza, ale pomimo ca³ej si³y konia dopaœæ go nie móg³. Po zebraniu siê si³ obronnych
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uradzi³a starszyzna wykonaæ niezw³ocznie podjazd. Okrzykniêto w szeregach, ¿e kto na
ochotnika chce do wyprawy nale¿eæ, ma siê zg³osiæ do pu³ku D¹browskiego. Gajkoœ z Cedr¹
poszli wraz na ochotnika. Dowodzi³ pu³kownik Sienkiewicz. Szli podzieleni na partie, ciemn¹
noc¹, polami, w nieznanym zgo³a kierunku. Z dala pod leœnym wzgórzem ujrzeli ognie, tote¿
obeszli je ca³e w promieniu kilkuwiorstowym, wertepem a moczarem, Napadli z boku, z pó³nocnej strony. Oddzia³em, w którym siê Krzysztof znajdowa³, dowodzi³ rotmistrz Zaborowski. Byli tu w kawalerii krakowskiej porucznicy: Gontkiewicz, Wychliñski, Szymañski i Rzeciszewski. Cedro zna³ ich wszystkich jeszcze z Siewierza. Jechali w g³uchym milczeniu a¿
do chwili stanowczej. Krzysztof nie móg³ zrozumieæ nic a nic z ca³ej tej wyprawy. Najbardziej by³ zdumiony, kiedy porucznik Wychliñski spi¹³ nagle konia i rzuci³ siê naprzód z takim wrzaskiem, za¿ywaniem pa³asza i mocnych s³ów komendy, jakby go wœciek³y pies napad³. Natychmiast wszyscy uczynili to samo, nie wiedz¹c, o co chodzi. Jazda ochotnicza rzuci³a siê naprzód z lancami i wpad³a miêdzy tlej¹ce ogniska na ludzi rozespanych, którzy siê
zrywali z ziemi i siadali na koñ wœród wrzasków, przekleñstw i strza³ów. Zwyciêstwo nad ow¹
pó³senn¹ zgraj¹ nie przysz³o jednak z ³atwoœci¹. Z g³êbokiego mroku wypadli sformowani
w lotne oddzia³y. Wszczê³a siê walka na lance i piki, starcia mokrych koni i czarnych ludzi,
bitwa w ciemnoœci. Tam i sam wœród ognisk gonili siê jeŸdŸcy na oko i z wrzaskiem wysadzali z siode³. Tam to oficer Zaleski, dowodz¹cy kompani¹ jazdy kaliskiej, w oczach ¿o³nierzy od razu salwowa³ siê ucieczk¹ i tak dalece zdecydowan¹, ¿e Gajkoœ wstrzyma³ konia.
Splun¹³ za nim w ciemnoœæ raz, splun¹³ drugi raz jeszcze dalej, i tego. nie by³o mu dosyæ.
Trzeci raz splun¹³ w garœæ, chwyci³ ni¹ jedlca szabli i dopiero! W trakcie utarczki œwit nasta³.
W b³êkitnym mroku zimowym rozleg³ siê szybki szczêk i trzask lanc, wzmog³y siê œmiertelne krzyki, stêkanie koni i têtent skoków ich po ¿elaznej grudzie. Podjazd zosta³ panem obozowiska, kilkunastu koni, czterech trupów i siedmiu rannych jeñców. Tamci odrêbuj¹c siê
i strzelaj¹c ust¹pili z pola i znikli za lasem.
Nie up³yn¹³ jeszcze tydzieñ od tego wypadku, kiedy dywizja prze¿y³a nowe wzruszenie wojenne. Bardzki, szef szwadronu jazdy kalinko-sieradzko-wieluñskiej, stoj¹cej na drodze ku
Szymanowu, odebra³ od marsza³ka Masseny nag³y rozkaz maszerowania bez zw³oki, w k³us,
pod Szczytno. S³ychaæ by³o stamt¹d strza³y i ³oskot bitwy. Szwadron, uszykowany en bataille, ruszy³ z kopyta i zaraz, ustawiony obok dragonii francuskiej, rozwin¹³ kolumnê i atakowa³ z lewego skrzyd³a, Utarczki trwa³y przez ca³¹ noc bez odpoczynku, wytchnienia i popasu
koni. Z rana, o godzinie siódmej, szef Bardzki atakowa³ konnicê nieprzyjacielsk¹ dla zakrycia rejterady dywizji francuskiej ze Szczytna. Przed po³udniem nieprzyjaciel w sile blisko
trzech tysiêcy jazdy uderzy³ forsownie na Kaliszan. Cugi pierzchnê³y od razu i szwadron
o ma³o nie by³ oskrzydlony. Dowódca dywizji przys³a³ rozkaz rejterowania siê, co te¿ wykonano z szybkoœci¹, precyzj¹ i, jak to mówi¹, z chwa³¹, a pod os³on¹ lasu i kilkudziesiêciu piechurów francuskich w nim ukrytych. Wielu oficerów i ¿o³nierzy w tej sprawie dzielnie siê
spisa³o. Kapral Kwiatkowski dosta³ postrza³ w bok, sam sobie kulê kozikiem spomiêdzy ¿eber
wyd³uba³, ranê opatrzy³, a z pola bitwy nie zeszed³. Tote¿ zaraz nastêpnego dnia fortragowany zosta³ na sier¿anta. Kapitan Ostrowski œwietnie odznaczy³ siê zarówno w chwili awansowania w akcji jak i podczas rejterady, która posz³a z chwa³¹. Porucznicy Zab³ocki i Krasuski
byli ciê¿ko ranieni.
W tydzieñ póŸniej, stosownie do planu wypracowanego przez genera³a Fiszera, wykonano
atak na obozy zimowe nieprzyjacielskie pod wodz¹ genera³ów Fiszera, Krasiñskiego i Mê330

ciñskiego. W tej sprawie mia³a udzia³ kawaleria krakowska i kaliska, Poznañczycy i Mazury.
Pu³kownik Godebski uprz¹tn¹³ niebezpieczeñstwa z boków postêpuj¹cej konnicy i niepokoi³
nieprzyjaciela w sposób dra¿ni¹cy wysuwaniem oraz cofaniem jazdy. Skoro siê przeciwnik
rzuca³ gwa³townie do poœcigu, Godebski usi³owa³ okr¹¿yæ go piechot¹. Kapitanowie Krzy¿ewski i Kreczmer przedarli siê lasami a¿ pod Burdingen, a kiedy jazda polska wywabi³a nieprzyjaciela i, œwiadomie umykaj¹c, sk³oni³a go, ¿e siê zapuœci³ za daleko, rozwinêli liniê i rzucili siê do walki na bagnety. Kapitanowie piechoty Dobrogoyski i Tatarowicz torowali drogê
pod Czarnym Piecem, zmagaj¹c siê bagnetem z nieprzyjacielem, który zagradza³ dostêp do
Jedwabny. Natarcie by³o silne i œmianie, z trzech stron. Cedro pierwszy raz w bia³y dzieñ
widzia³ nieprzyjació³. Rwa³ w szeregu z nastawion¹ lanc¹ i jeden z pierwszych wpad³ w uliczkê wiejsk¹. Podpu³kownik Skalski, dowodz¹cy si³¹ zd¹¿aj¹c¹ od strony Kota, widzia³ Krakowian, jak szli w ogieñ z kopyta, a strzelców wdzieraj¹cych siê z nastawionym bagnetem pod
konie nieprzyjacielskiej jazdy. Spotka³ ich te¿ wkrótce wielki zaszczyt: zostali przeznaczeni
do kompanii wyborowych, które formowa³ w³aœnie z jazdy krakowskiej i z piechurów genera³ Izydor Krasiñski. Cedro dosta³ szlufy p¹sowe ze srebrnymi brzegami i o jeden grosz wiêcej ga¿y na dzieñ oraz obowi¹zek pozostawania zawsze w s³u¿bie sztabu genera³a. Wybrani
zostali do kompanii wyborowej konnej za wziêcie Jedwabny kaprale: Gaj koœ, Malczewski
i Myœliñski, ¿o³nierze, prócz Cedry: Surym Modliñski, Karpiñski, dwaj bracia stryjeczni Kuleszyñscy, Krasuski, Bieszyñski, Leœniewski, Grabowski i Stefan Szynka. Furier Zwierkowski za okazane mêstwo otrzyma³, prócz wyboru, zapewnienie pierwszego awansu, jaki siê
oka¿e.
A¿ do dwunastego maja dywizja nie otrzyma³a ¿adnego alarmuj¹cego rozkazu. Tote¿ ¿ywot
jej zewnêtrzny ogranicza³ siê drobnymi utarczkami i ma³ymi podjazdy.
Dwunastego maja rozbieg³a siê po posterunkach wieœæ-piorun, ¿e pod Malg¹ za³oga zosta³a
w pieñ wyciêta. Ludzie zerwali siê do orê¿a jak jeden, ale rozkaz trzyma³ ich w pêtaczce na
miejscu. Przysz³a wreszcie dok³adna wiadomoœæ z oddzia³em genera³a Fiszem, który chodzi³
napadniêtym na odsiecz. Okaza³o siê tedy, ¿e na m³ynek pod Malg¹, gdzie konsystowa³ oddzia³ek z³o¿ony ze trzydziestu piechoty, napad³a znaczna wataha nieprzyjacielskiej konnicy.
Podpu³kownik Krukowiecki, komenderuj¹cy w samej Maldze, ruszy³ tamtym na pomoc z oddzia³em 140 piechoty. Podchodz¹cego ju¿ do m³ynka nieprzyjaciel obskoczy³ ze wszech stron,
w sile dwu tysiêcy. Krukowiecki œcisn¹³ swoj¹ kolumnê, sformowa³ czworobok, utworzy³
front z mê¿niejszych ¿o³nierzy na wszystkie strony i zaciekle pocz¹³ siê broniæ. Na wszelkie
ataki i propozycje poddania siê odpowiada³ salwami wystrza³ów i bagnetem. Walczy³ tym
porz¹dkiem przez pó³trzeciej godziny.
Z rozpaczliwego po³o¿enia wybawi go genera³ Fiszer, którego konnica uderzy³a na nieprzyjació³ i rozegna³a. Krukowiecki mia³ 25 ¿o³nierzy poleg³ych i 16 ciê¿ko ranionych. Nieprzyjaciel utraci³ pu³kownika, dwu oficerów i oko³o stu ludzi zabitych. Prawdziwym mêstwem,
wytrwa³oœci¹ i rozs¹dkiem odznaczyli siê m³odzi oficerowie: kapitanowie Gras i Fontana,
porucznik Cybulski; podporucznik Braun du Laurans, Jakobowski i Zalewski. Kapral Werbechowski i wolty¿er Mamiñski, obskoczeni przez t³um jeŸdŸców, wyrwali trzem z r¹k piki
i bronili siê bagnetem ze sta³oœci¹ godn¹ najstarszych i najdoœwiadczeñszych wojaków.
Chodzi³a w szeregach zazdroœæ i gorycz budz¹ca wieœæ, ¿e legia trzecia pod Gie³gudem, który ni¹ dowodzi³ w zastêpstwie wodza ranionego na rynku tczewskim, odznacza siê œwietnie
pod Gdañskiem, ¿e piechota pierwszego regimentu posz³a a¿ nad morze, pod Ko³obrzeg...
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Wreszcie 26 maja przeczytano legii wiadomoœæ o poddaniu Gdañska i o marszu, który legia
D¹browskiego ma wykonaæ na wschód, w stronê Niemna, dla po³¹czenia siê z Cesarzem.
Nareszcie i legia pó³nocna ruszy³a siê ze swego miejsca. Dziesi¹tego czerwca sta³a kwater¹
w Ostradzie, stoczy³a potyczkê pod Rud¹ i Wa³ami, czyli Wallendorfem; nastêpnego dnia ruszy³a do Loken, 18 przysz³a do Dobrego Miasta (Gutstadtu). Tutaj w marszu miêdzy Gutstadtem a Oelsee odebrano od ministra wojny, majora wielkiej armii, ksiêcia de Neufchâtel, jak¹œ
niezwyczajn¹ wiadomoœæ. Dzieñ to by³ upalny. Z kurzawy dro¿nej wynurzy³ siê pêdz¹c naprzeciwko kolumn oficer francuski z pocztowym. Obadwaj na nikogo nie zwracali uwagi. Szli
wprost na genera³a dywizji i jemu dopiero zwierzyli sekretny papier.
Chwilê tylko jednak trwa³a tajemniczoœæ. Wnet starsi oficerowie wjechali miêdzy szeregi
i czytali depeszê o wielkim zwyciêstwie frydlandzkim. Wojska sta³y w milczeniu, jakoby
zmartwia³e. Krzysztof Cedro s³ucha³ tej wieœci nikiej baœni. £udzi³o mu siê, ¿e s³yszy na jawie opowiadanie starego ¿o³nierza, Ojrzyñskiego Mieczyka. Tak wszystko, jak tamten zapowiedzia³ prost¹ sw¹ mow¹. Wszystko siê spe³ni³o co do joty. Zwierzy³ siê z tym wra¿eniem
Gajkosiowi, a ten tylko w¹siska rozgarn¹³:
- A no i jak¿e! Toby ¿o³nierz ¿o³nierza nie rozumia³... Kapral by nie rozumia³ Cesarza! Ka¿dy go tak samo rozumie jak w³asn¹ duszê. Nasze go rêce pchaj¹ i nios¹ tam przecie, dok¹d
chc¹, a jego dusza - to nasza dusza.
Nadesz³y wnet i ustne wieœci. G³osi³y o œmia³ych czynach dywizji trzeciej, o zdobyciu przez
ni¹ dwu armat, o brawurze konnicy i zimnej krwi piechoty, o tym wreszcie, ¿e „Genera³-porucznik” znowu na polu frydlandzkim odniós³ ranê.
Teraz dywizja Zaj¹czka ruszy³a forsownym krokiem do Rastenburga dla poœcigu za nieprzyjacielem i po³¹czenia siê z legi¹ trzeci¹. Niedawna kawaleria krakowska i poznañska by³a nieustannie na linii strza³ów nieprzyjacielskich, w polu, w awangardzie. Krzysztof Cedro znalaz³ siê w koñcu czerwca w Olecku, 13 lipca stan¹³ w Ho³ynce oko³o Sopoækiñ, w pobli¿u ju¿
Grodna. Tu z woli cesarza Francuzów Mêciñski, dowódca si³y zbrojnej krakowskiej, mianowany zosta³ pu³kownikiem czwartego pu³ku jazdy, a powstanie krakowskie przy³¹czono do
tego¿ czwartegorpu³ku. Oko³o 10 lipca przeczytano wojskom wieœæ o pokoju tyl¿yckim. Dywizja Zaj¹czka otrzyma³a rozkaz maszerowania ku Warszawie. Stanê³a tam 15 sierpnia. Tego¿
dnia wyszed³ rozkaz genera³a dywizji oœwiadczaj¹cy, ¿e wszystka si³a idzie na sta³y i d³ugotrwaj¹cy pobyt do Kalisza.
Pokój tedy i koniec awantury...
Tak myœla³ m³ody Cedro. Mia³ stan¹æ, a raczej zamieszkaæ w owym Kaliszu jako ¿o³nierz czy
wreszcie oficer-ba³agu³a w czasie pokoju. Przewidywa³, ¿e dni up³ywaæ mu bêd¹ na grze
w karciêta, w bilard czy domino, na pró¿niactwie, rozpuœcie i nudach w jakiejœ resursie Pescarego, w towarzystwie kolegów, których widzia³ tylu. Nie nêci³o go to ¿ycie.
Dla takiego idea³u porzuciæ starego ojca? Dla tego podeptaæ jego nadzieje i u³udy? Dla tego
prze¿yæ ów dzieñ grudniowy? Nie, nigdy! Wiêc wróciæ siê do domu? Wróciæ jako rycerz,
który w¹cha³ ju¿ proch, ale bardzo z daleka? który odby³ konno doœæ szeroko zakreœlon¹
wycieczkê po kraju?... I to ju¿ niemo¿liwe.
Widzia³ on ju¿ z dala wojnê i wros³a weñ, jak drzewo wrasta w ziemiê niezmiernymi korzeniami, pasja do wielkiego a mocnego czynu. Wróciæ do cichych, rolniczych prac z Trepk¹, do
pracowitego snycerstwa wzorów kultury w twardym klocu kamiennym, kiedy tu¿ obok, za
lasami s¹siedniego powiatu, tworz¹ siê dzieje, ³ami¹ i roztrzaskuj¹ kamienne tablice praw
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pisanych, spychaj¹ z przyciesi owe budynki i nowych plany misterne, z szatañskim sprytem
wysnute ze zdradzieckiego mózgu urzêdników, które by³ w wiedeñskich pozna³ przedpokojach?
Z Warszawy, która za tych dni by³a jak pe³ny ul, gdy weñ wyrojone pszczo³y na pracê wracaj¹, gdzie wszystkie si³y ludu prê¿y³y siê niby moc cz³owieka w jednej rozpêtanej prawicy,
w posêpnym i gorzkim nastroju ducha wyruszy³ do Kalisza. Ciep³e by³y, ³agodne, podjesienne noce. Gdy kolumny cicho i bezpiecznie ci¹gnê³y od zmierzchu do rana goœciñcem, a wyborowa kompania jazdy krakowskiej sz³a w tropy swego wodza, stary wachmistrz Gaj koœ,
dowodz¹cy t¹ kompani¹, wnet szlusowa³ do m³odego i mamrota³ mu do ucha:
- Pokój, padaj¹, na wieczny czas - i tyla.
- A no przecie czytali.
- Bêdziemy to w onym Kaliszu stoiæ?
- Taki rozkaz.
- Œlicznoœci my wojnê zwojowali, ani s³owa!
- Da Pan Bóg doczekaæ... Jeszcze, jeszcze... Dopieroæ zucheleczek tyli jak gniazdo skowronkowe.
- Do stu par diab³ów! To ja na musztrê mam je¿d¿aæ pod Grodno? Ja musztry nauczny. Lepiej chyba ¯ydom gnój spod kóz wyrzucaæ... Abo babê poj¹æ, ¿eby cz³owiekowi znaki obdar³a i kopyœci¹ po ³bie praska³a.
- Cichajcie, wachmistrz!
- Paniczu! Widzia³ ja siê we Warszawie z jednym.
- No?
- To samo spod Kniaziewicza jeszcze. Oba my z Neapolu przyœli, ino ja wczeœniej, bom g³upszy i na œmieræ miê dockliwi³o, a tamto szelma - jeden mur. Na Œl¹sko przyœli. Œwiderski ich
przyprowadzi³ grosmajor.
- Có¿ to za broñ?
- Z nadwiœlañskiej legii. Kamraty jeszcze - chy - gdzie! Spod starego jeszcze kochanka. Gdzie
takie nie bywa³y! Wszystkie boje z Austriakiem, Hohenlinden, wielka droga bez Szwajcary
ze Sokolnickim. A potem w s³u¿bach cyzalpiñskich. Oni ta wreszcie pod króla Józefa poœli,
a ja siê do ziemie wydar³.
- No, a teraz có¿ z nimi?
- Pada mi ten kamrat: nasz¹ star¹ neapolitañsk¹ legiê od nowa sztyftuj¹. Jakisi ksi¹¿ê Hieronim w nich siê pokocha³.
- Co za ksi¹¿ê Hieronim’?
- A diabe³ go ta rozezna, co on za jeden! Ksi¹¿ê Hieronim, powiedzia³, i tyla wiem. Pewnie
cesarski abo brat, abo zgo³a szwagier.
- A za có¿ to ich tak sobie ulubi³ ten Hieronim?
- Za co? A za to, co powiem. Wszystko mi kamrat porz¹dkiem opowiedzia³, to i ja teraz paniczowi tym samym porz¹dkiem wy³o¿ê. Id¹ oni z ziemie w³oskiej, moje u³any, do Polski
i przyœli na Œl¹sk ojczysty, do Lignicy. Id¹ se traktem w szeœæset koni nocnymi porami, w maju... Dopiero im po tylu leciech zapachnie ziemia... By³a, powiada³ ten kamrat, góra znaczna
w tych miejscach, to stamt¹d pierwszy raz dojrzeli daleki kraj. A¿e ch³op gadaæ nic móg³, jak
se wspomnia³, choæ ta i twardy w sobie na potêgê! No, dobrze. .lado! oni, jad¹ goœciñcem,
noga za nog¹, cicha noc, a ma siê na œwitanie. Szed³ na szpicu kapitana Fija³kowskiego od333

dzia³. Aliœci traktem pêdzi wprost na nich jakisi oficer wysoki ze sztabem. Wlecia³ obces
miêdzy szeregi, patrzy po twarzach wielkimi oczyma, gor¹co od niego bije. „Coœcie s¹ za
jedni, ludzie? - pyta siê - sk¹deœcie siê tu zjawili?”
Kapitan Fija³kowski mówi mu spokojnie: tak i tak, ¿e s¹, powiada, jeŸdŸce polskie, ¿e id¹
wprost z Neapolu do Lignicy. Dopiero ten genera³ odkrywa mu siê i powiada, ¿e jest nie kto
inny, tylko sam Lefebvre-Desnouettes. „Przez Wszechmocnego Boga jesteœcie mi, powiada,
na ratunek zes³ani. Ja przecie z Prusakami bitwê pod Kunt toczê. Samego miê tu, mówi, zostawili z Sasami, z Bawarami. Sasy miê podle zdradzi³y, nie chc¹ siê biæ z Prusakami, a Bawary, choæ siê i broni¹, ale rady daæ nie mog¹. A tu, powiada, Wroc³awia mog¹ dobywaæ, a we
Wroc³awiu ksi¹¿ê Hieronim ma kwaterê. Broñcie miê, Polacy!” Fija³kowski mu rzecze na to:
„Dobra! Prusaków ³upaæ - o jej!”
Pu³k ju¿ siê by³ rozkwaterowa³ w Lignicy, wiêc ino skocz¹, zatr¹bi¹ wsiadanego: - Na koñ!
Wiara myœla³a, ¿e w mieœcie gore czy ki diabe³, bo o nieprzyjacio³ach nie s³ychaæ by³o w tej
stronie. Ale w siedm minut pu³k stan¹³ w strzemionach jak mocny, stary las dêbowy. Wyszli
w k³us traktem ku miejscu tak nazwanemu Jauer, a stamt¹d na rozstajne drogi od Wroc³awia
i Lignice. Akuratnie nadci¹gn¹ Prusacy do tego miejsca poœcigiem a w wielkiej sile. Mieli
okr¹g³e piêæ tysiêcy doborowej piechoty, mieli armat sztuk dwanaœcie, a oprócz tego huzarów swoich tabaczkowych szwadron, a oprócz tego boœniackich pikinierów konnych to samo
szwadron.
Dzieñ siê robi³. Genera³ Lefebvre stan¹³ w pierwszym szeregu u³añskim. Szed³ przy nim kapitan Fortunat Skar¿yñski, a oprócz tego byli tam starzy znajomi: by³ Hupet, by³ Szulc m³odszy, a z poruczników - Ryba³towski, B³oñski, Dziurkiewicz, Ledóchowski, by³ brat wachmistrz, stary wyga, Pruski i drugi Skar¿yñski. Pierwszy i trzeci szwadron polski skróci³ cugle. Broñ do ataku! Run¹ w Prusactwo z kopyta, po polsku, co duchu w szkapach. Lancami
psubratów - durch! Ich tam genera³ wystawi³ na pagórku dwanaœcie swoich armat i dawaj¿e
w drugi a czwarty szwadron, co im z boku, polem, zachodzi³y...
Ale gadki! W jednym momencie konnica pruska, dragony, huzary, boœniaki na ³eb, na szyjê,
w drzazgi! Wgnietli toto impetem jedno w drugie, ¿e ich w³asne konie st³amsi³y, sk³uli piechotê lancami, wy³upali jak oko dwanaœcie armat ze œrodka szyku i odstawili w ty³, poza
swoj¹ lini¹, dwanaœcie wozów kiesonowych to samo, cztery tysi¹ce piechurów w niewolê
i wszystkie, jakie ino by³y, baga¿e. Dowódca tych Prusaków, jakisi ta Anhalt, na koniu w te
pêdy uciok. Dwóch pacierzy by nie zmówi³, ju¿ci by³o po ca³ej batalii. Broñ piechurów w koz³y z³o¿ona, jeŸdŸcy na ziemi, ³apy po boku. Nim siê dzieñ wysoki podniós³, ju¿ u³ani siadali
na koñ, ¿eby do Lignicy iœæ spaæ. Dopiero jak ze wszech piersiów buchnie nasza pieœñ! Za to
wszystko ich ten Hieronim tak pokocha³. Pójd¹ tera goœciñcami...
- Dok¹d?
- Goœciñcami, za Cesarzem.
- Ale dok¹d?
- Biæ siê i tyla.
- Gajkoœ! Toæ tu...
- E, mnie tu œmierdzi miêdzy onymi, z przeproszeniem, kapitanami, porucznikami, a choæby
te¿ i pu³kownikami. Panie odpuœæ! Pu³kowniki... Nic ino pu³kownik na pu³kowniku, a za nim
parobcy od gnoju. Widzia³em przecie na w³asne oczy jednego, jak wzi¹³ spychaæ kurek karabinowy garœci¹ z góry, a tak szczerze, a¿ go i urwa³. Pyta go siê starszy delikatnie, czemu nie
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strzyla: „A jak¿e, pada tamten, bede strzylo³, kiej mi siê kurcoba urwa³a?” Dopiero mu w batalii pokazuj¹, ¿e nie trza kurcoby z góry pchaæ, ino za cyngiel leciuœko poci¹gn¹æ, to samo
strzeli galanto. To siê przecie tak zdziwi³ i zamartwi³, ¿e mu a¿e gêba otworem stanê³a. Takie
to chytre wojsko.
- Nie obmawiaj, nie obmawiaj, stary w³óczykiju!
- No, ja ta idê do wiary, do swoich. Co mi tu za niewola ziewaæ z nudów! Z nas ku¿demu sto
bitew stoi w pamiêci. Taki se Pawlikowski! W trzeciej jeich kompanii s³u¿y pod Fija³kowskim. Sam, jucha, na syngieltona wzi¹³ w niewolê 57 Szwabów piechotnych. To przecie wojska siê zadziwi³y i od kraja do kraja trzês³y ze œmiechu. Chcia³ go Moreau, genera³ dowodz¹cy, natychmiast oficerem na placu mianowaæ. „Natychmiast, powiada mu, wdziewaj szlufy,
przypasuj szablê oficersk¹!...” A na to Pawlikowski jeno ramionami wzruszy³ i powiada: „Ne
se lir, ne se krir, ne pe ofisie...” Nagradzaj¿e go! To mu dopiero karabin jakisi frymuœny przys³ali z okuciami ze œreb³a i z napisami d³ugimi we figlasach, jako ¿e jest rycerz nad rycerze...
A bo to jeden jedyny? Ku¿den widzia³ na oczy œwiat szeroki, ziemiê w³osk¹, ziemiê francusk¹, Niemce, góry, morza, wielkich bohatyrów i straszne dzie³a wojenne. Có¿ mnie po tym,
¿eby mi mia³ bele f¹fel przewodziæ, co jeszcze od smrodu prochowego poczciwie nie kichn¹³!
- Taka to subordynacja!
- Jak jeno do Kalisza przyjdziewa, zaraz idê do szefa i wyk³adam. Tam i oni w tym Kaliszu
mieli mieæ swoje depot. Dopóki my instruktorami - a no to uczê toto ciaciastwo dzieñ dnia.
A tera pokój! Wyborowa kompania -œmiech! Ja bym im pokaza³ wyborow¹ kompani¹, toby
siê w mysie dziury zmieœcili ze wstydu. Niech¿e ich ta uczy, kto umie. A ja nie dyrektor. My
s¹ rycerze. Ja bez wojaczki - jak siod³o bez konia. Jeszcze bym siê rozpi³ albo, czego Bo¿e
zachowaj, obabi³...
Po chwili szepta³ jeszcze ciszej:
- Paniczu! ChodŸwa se oba... Z was bêdzie rycerz. Przeciem widzia³ wasz¹ jazdê i z³o¿enie.
Od maleñkoœci woma noga stawa³a w strzemiê. Zmarnuj¹ waju te guwernery.
- Nie ma strachu.
- Jakem spojrza³ na ubiór tamtego kamrata, na moderunek, na pa³asz - Maryja!
- No?
- Takie same maj¹ barwy, jakie my jeszcze w 1802 roku we Vigevano dostali, granat z ¿ó³tym. Czapka na ³bie wysoka, granatowa, sukienna, pikowana. Przy niej bia³e kordony. Kita!
Tyla! Na froncie ma pó³s³oñce z or³em.
- Z jakim?
- A diabli go ta wiedz¹, z jakim!
- Z francuskim, bo to przecie nie polski pu³k.
- Juœci, pewno ¿e z francuskim, bo ze skarbu cesarskiego bêd¹ dzieñ dnia dziesiêæ su lenungu brali. -Orze³, mówi, a nad nim dwie lance skrzy¿owane. Ten jeszcze mój komiliton by³
z kompanii grenadierskiej, to mia³ przy czapie kitê czerwon¹ jak ogieñ. Kurtka na nim granatowa, Panie œwiêty, jak ula³, a wy³ogi, rabaty, wypustki i lampasy na paradnych spodniach
precz wokó³ ¿ó³te. Guzików ma u kurty dziewiêæ okr¹g³ych a wypuk³ych. Huzarskie im tera
guziki dali, odmienne od naszych dawniejszych. Spodnie paradne ma do samych kostek, na
buty wyk³adane, z dwoma lampasami ¿ó³tymi, a na co’ dzieñ ma ci znowu szare rajtuzy z jednym lampasem granatowym. Codzienne rajtuzy wdziewamy, powiada, zimowym czasem na
tamte paradne, a zapinaj¹ siê z boku nogi na oœmnaœcie guzików. W deszcz, w plutê jedziesz
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jak w futerale zapiêty. Nie przemokniesz, choæbyœ i chcia³. Oficer ma p³aszcz granatowy,
okr¹g³y, z bia³ym ko³nierzem, a ¿o³nierz ma p³aszcz bia³y, obfity, bez rêkawów. Róg prawy
zadasz na lewe ramiê, toœ jak w ko³drê zawiniêty. Trzy doby mo¿esz na ulewnym deszczu
stoiæ! Strasznie to piêkny strój... ¯o³nierz ma ci akselbanty z lewego ramienia, ¿eby mu w robocie lanc¹ nie przeszkadza³y, oficer ma je z prawego ramienia. Pendenty z bia³ej skóry, klamry ¿ó³te. Na pendent ma jeszcze pas niciany w prêgi bia³e z granatowym. Oficerski strój - ten
by dopiero paniczowi œpilowa³! Na paradê ma oficer szarfy srebrne, ³adownicê przez piersi.
Czapraki na siod³ach maj¹ ostro œcinane, z huzarska, granatowego koloru. Wypustki na nich
¿ó³te, a galony znowu srebrne. Na tylnych rogach cesarzowa litera z koron¹.
- Gadaj no: a lance jakie¿?
- Lance maj¹ niewysokie. Nie w³ócznia ci to, nie dzida, nie pika, nie kopia husarska, ino broñ
œcig³a, prêdka, do d³oni, do prawicy wraz. Letka! Piêæ ³okci bêdzie mia³a. Jak ros³y ch³op
stanie w czapie, tylec na ziemi postawi u nogi, to ma chor¹giewkê tej lancy nad samym denkiem czapy. Chor¹giewki maj¹ jako i my: g³adkie, bia³e z czerwonym. Od tylca ma lanca
piêkne okucie. Poœrodku ma temlak z bia³ego rzemienia do zak³adania na przedramiê. Przy
obu strzemionach stoi otworem i czeka na tylec lancy tulejka, trokami do puœliska przymocowana. Bije siê w pa³asze, to lancê rzuci w lew¹ tulejkê. A pa³asze maj¹ sieczne, z ¿ó³tymi
jedlcami. Temlaki przy nich z bia³ej skóry... Paniczu, wam by pasowa³ okropnie ten lansjerski strój!
- Pró¿no mi pochlebiasz.
- Po sprawiedliwoœci mówiê... Abom to nie widzia³? Na koniu siedzi, jakby go mutrami przykrêci³, sam towarzysza obrz¹dzi, rozsiod³a i okulbaczy jak rataj, i jeszcze dotychczas nawet
nie sier¿ant, jako ¿e jest niedbaj¹cy. S¹ w naszych szeregach takie niedbaj¹ce ch³opy. Niema³om ich widzia³. Bije siê na œmieræ, ku¿den trud œmiertelny zniesie, zginie bez jednego s³owa. Choroba wie, co to za ludzie s¹ takie! Niejednegom ju¿, mówiê, napotka³ we w³oskich
legiach, a dotychczas nie wiem, sk¹d siê bier¹.
A s¹ i inne. Bêdzie ci jecha³ na szkapie jak ¯yd z obwarzankami, nie wie, na ¿ywy Bóg, co
zganiæ, a co pochwaliæ w glicie, ale od razu z niego kapitan, bo ma folwark w tej samej parafii co grosmajor. A my miêdzy obcym narodem szewrony brali. Dopiero jakeœ czterem, pi¹ci
nacjom pokaza³ sarmackie mêstwo, a najstarszych wiarusów zdumia³, ¿e japy rozdziawiali
i szmer szed³ miêdzy pu³kami, dopiero jakeœ dobre imiê a honor ca³ego legionu podwy¿szy³
walnym uczynkiem, dopiero ci ten galonik naszyæ kazali. Nasze sztaboficery z prostej wiary
wyros³y. Paniczu, chodŸwa w lansjery!
- Cicho!
- Co nama! Abo nam to potrza z³ota-pieniêdzy? Za ten grosz miedziany lenungu wszêdzie
kupi torbê obroku, wi¹zeczkê siana, skibê chleba. Wszêdzie wedle bia³ych goœciñców studniê napotka. A nieraz, prosty jeŸdziec cesarski, takie wina pijesz dzbanem, jakich królowie
sk¹pi¹ królom na ucztach...
- Ale dok¹d¿e to chcesz iœæ, stary wariacie?
- Dopók¹d on, paniczu, œwiata jak siê patrzy nie oporz¹dzi, wara nama ze strzemienia nogê
wyw³óczyæ! Gdzie on, tam i my. On za¿ywa wczasu-spokoju - i nasza wiara œpi. A skoro on
na koñ siada, bêdziemy¿ to spaæ? Tak starzy powiadali. Nie bele kto, paniczu! Tacy, co ju¿
padli w krwawym boju twarz¹ na siemiê, a teraz w obcych ziemiach bez krzy¿a-pamiêci i bez
imienia le¿¹. Aboby to mog³o tak byæ, ¿eby w tym ¿adnej sprawiedliwoœci nie by³o? Po ob336

cych piachach one trupy rozwleczone na darmo? Abo my to nie przyœli do swych strzech,
w te lasy, gdzie ino trza? Z koñca œwiata my przyœli, bo s³owem wodzowym przysi¹g³. Obejdziemy ziemiê het-precz, porz¹dek zrobimy i dopiero znowu] do ziemie, ale ju¿ wtedy ostatni raz na dobre. Tak starzy powiadali...
Natarczywe podszepty starego wachmistrza by³y dla Cedry ow¹ wag¹ œruciny, która czu³¹
szalê przechyla. Niezwyciê¿ony wstrêt do ob³udy ¿ycia wiedeñskiego, gdzie zmia¿d¿ona
duma szarpa³a duszê na strzêpy - popycha³ do kraju prostackich marzeñ ¿o³nierza.
W Kaliszu obadwaj z Gajkosiem podali siê o uwolnienie z rycerstwa i prosili o translokacjê
do lansjerów. D³ugo ich odwodzono od tego kroku, wynik³y ró¿ne korowody s³u¿bowe, ale
koniec koñców w paŸdzierniku przedostali siê do twierdzy w KoŸlu, gdzie siê szwadron lansjerów, z³o¿ony ze starych legionowych wiarusów, znajdowa³. By³ to t³um w¹salów, ogorza³ych wyjadaczów, mocarzów, cyników i poszukiwaczy wszelkiego rodzaju awantur. Cedro
musia³ siê têgo wkupiæ do glitu i najeœæ rozmaitych szykan, nim go przyjêto. Stare wygi niechêtnie widzia³y miêdzy sob¹ m³okosów, a osobliwie „cnotliwych”, entuzjastów. Za to dla
Gajkosia znalaz³o siê miejsce otwarte i nadzieja prêdkiego awansu.
W pocz¹tkach zimy przyszed³ rozkaz wyruszenia ze Œl¹ska i maszerowania do Osnabrücku,
gdzie by³a kwatera pu³kownika tego regimentu - Jana Konopki. Stamt¹d wymaszerowano do
Westfalii. W Erfurcie kompanie, z ró¿nych stron przybywaj¹ce, otrzyma³y jednostajne umundurowanie i wszystkie w tym mieœcie przepêdzi³y zimê. ZnaleŸli siê tam oficerowie wy¿si
i ni¿si, zgromadzeni spod ró¿nych znaków, starsi i m³odsi, wywodz¹cy siê z dawnej kawalerii, a nawet i z piechoty. Przybyli tedy - Ignacy Ferdynand Stokowski, Jaraczewski, Kucki,
Telesfor Kostanecki, Routier, Pruszak, Prendowski, Wincenty Konopka, Augustyn Przyszychowski, Adam Hupet, Wincenty Walewski, Szulc, Kajetan Stokowski, póŸniejszy p³atnik
pu³kowy Gnatowski, Linkiewicz, Kazimierz Tañski, Ryba³towski, Skarzyñski, Porycki, Fija³kowski, Oyrzanowski, Trzebuchowski, Górecki, Niezabitowski, póŸniejszy adiutant pu³ku
Moszyñski, Leszczyñski, Piotr Doliñski, ksi¹¿ê Woroniecki, Jagmiñski, Kajetan Woyciechowski, Józef Bogus³awski, Luzignan, Jan Nestorowicz, Topolczani, Jagielski, Szarski Antoni,
Dziurkiewicz, Kar³owicz, Ledóchowski, Ulewicz, Ambro¿y Borakowski, Rostkowski, Wojciech Dobiecki, Stawiarski, Korytowski i inni. Miêdzy prostymi ¿o³nierzami wielu by³o posesjonatów i szlachty zagonowej. Miêdzy innymi zab³¹kali siê tutaj, id¹cy w tropy Gajkosia
i Cedry, dwaj Kuleszyñscy.
Na wiosnê roku 1808 zorganizowany pu³k wyruszy³ w wielki marsz - a¿ do Bajonny. Szed³
przez Gotha, Eisenach, Fuldê, Hanau, Moguncjê na Méziers, Charleville, Pary¿, Mans,
Alençon, Bordeaux, Dax... Po przebyciu w koñcu kwietnia szerokich ³ach Garonny pod Langom min¹wszy obszary piasków ziemi Guyenne i Gaskonii, lasy dêbu korkowego pod Roquefort a kasztanowe d¹browy pod Mont de Marsam weszli w departament des Landes, w smutne i usypiaj¹ce piaszczyste pola. Piechota p³ynê³a na ³odziach i tratwach rzek¹ l’Adour, tocz¹c¹ swe fale po lewej rêce odwiecznego traktu na Tartas i Dax. Konnica sz³a z wolna owym
goœciñcem. By³a to droga ponura, nie rozweselona ani jednym widokiem ³askawszym.
Krzysztof Cedro w ci¹gu tych d³ugich kawaleryjskich pochodów, od brzegów Niemna do
brzegów Garonny, ogorza³, rozrós³ siê, przyty³ i sczerstwia³ na duchu. Zgin¹³ jako osoba
w szorstkim i grubiañskim t³umie ¿o³nierskim, zamkn¹³ siê w sobie i umilk³. By³ wci¹¿ bez
troski, wesó³, dobrej myœli, zajêty ¿o³nierskimi sprawami. Ale w istocie rzeczy jecha³ w najzupe³niejszej samotnoœci. Pochody by³y nocne. Gdy przed zmierzchem rozlega³o siê tr¹bie337

nie - „na koñ”, gdy szwadrony ludzkie wrasta³y w kulbaki, a pu³k siê zbiera³, formowa³ w kolumnê i wolno puszcza³ w drogê, Krzysztof poczyna³ ¿yæ. Oddzia³y, znu¿one za dnia czyszczeniem koni, rewizjami wachmistrzów, reparacjami rynsztunku, kuciem koni-spa³y twardo
na siodle. Spali ludzie, od ch³odu nocy wiosennej zawiniêci w swe p³aszcze, i spa³y wêdruj¹ce konie. Noga za nog¹ szed³ senny pu³k topolowymi alejami „s³odkiej” Francji. Szarob³êkitne obszary pól z wolna, z wolna ginê³y w ³agodnym, kwietniowym zaœnieniu dnia, w uroczym
zmierzchu. Odleg³e domostwa z szarego muru, wie¿e koœcielne, fermy i miasteczka, stare
zamki i lasy ch³onê³a w siebie cicha, sp³ywaj¹ca noc. Ziemia stawa³a siê z wolna jakoby rzecz
nieby³a, jakoby lata prze¿yte, jak sen odegnany przez rzeczywistoœæ. Jedynie przestwór nape³niony powietrzem przezroczystym, tchn¹cy jeszcze ledwo umilk³ym œpiewem skowroñczym, jasnoœci¹ dopiero co zgas³¹ m³odych ról - œwiadczy³ o tym, co by³o. Ostry i mokry wiatr
polny, ci¹gn¹c za sob¹ ku nozdrzom zwiewn¹ i uœmiech niec¹c¹ mg³ê woni fio³ków - nie
dawa³ m³odemu twardo zasypiaæ. Nieskoñczone aleje topoli, które ju¿ nowe na siê listki oblek³y i nowym zadrga³y ¿yciem - g³osi³y szelestnym szumem o wiecznej s³awie. Szelest ten
duszê przenika³. Zdawa³o siê, ¿e s³ychaæ w nocy pogwary przedwiecznych, wêdruj¹cych hord,
¿e to modlitwy wieczorne Gotów id¹cych w Ibery s³ychaæ o zmroku. Id¹ w pylnych polach
Gaskonii na zachód, na zachód wiecznego s³oñca. Brn¹ z ciemnych i wilgotnych puszcz, z ponurych p³aszczyzn bez imienia, zza rzek tysi¹ca, zza gór Germanii w tê stronê, gdzie s³oñce
z niebios w morze zstêpuje. Ku wiekuistemu id¹ s³oñcu... Czyj¿e ich bicz wygna³ z leœnych
legowisk, które mocnymi barkami wydarli byli zwierzêtom? Czy ich wróg, od, wilków i ¿ubrów mocniejszy, wygryz³ z dziedziny? Któ¿ przed nimi niesie buñczuk grabie¿y, has³o gwa³tu, zbójecki miecz? Wstali z ciemnoœci ziemskiej jak wstaje ogromny ba³wan na morzach,
wydŸwignêli siê nad obszarem milcz¹cym na obraz chmur szarañczy, ci¹gn¹ z szelestem jako
chor¹giew nieprzemo¿ona m³odoœci i si³y. Brn¹ w piaskach, id¹ w bród przez rzeki, ciekn¹
przez lasy. Ze¿r¹ owoce cudzego posiewu u brzegu mórz ciep³ych i niebieskich, porw¹ ¿ony
i córki nieznanych plemion i zasi¹d¹ na wonnych wzgórzach cyprysa, mirtu i pomarañczy.
Idziemy szlakiem Karlomana Wielkiego - marzy³ Krzysztof. - Od Niemna za Ren, z dziedzin
niemieckich w ziemie Celtyberów. Szlakiem Cesarza...
Nigdy Krzysztof Cesarza na oczy nie widzia³, lecz teraz w nocach wêdrowania zdawa³o mu
siê, ¿e go zna dawno. Ów wielki Cesarz, jak w pieœni, co tysi¹c lat przespa³a - bardzo by³
stary - dobieg³ ju¿ kresu -liczy na pewno z gór¹ lat dwieœcie. Po tylu krajach w³óczy³ ju¿ stopy, tyle sw¹ tarcz¹ odpar³ pocisków, tylu ju¿ królów przywiód³ do nêdzy... Kiedy¿ go znu¿¹
te krwawe dzie³a?...
- Przenigdy! - szepc¹ m³ode usta odpowiadaj¹c szumowi drzew.
- A¿ siê ludowa wype³ni wiara i spe³ni swoje...
Oto minêli ju¿ seciny rzek, szumny i zgie³kliwy Pary¿, sto miast, wyszli w p³aszczyzny gaskoñskie. Gdy nastawa³ poranek, widzieli przed sob¹ zrazu w mglistym niebie, a póŸniej coraz oczywiœciej, jakoby odleg³e chmury.
Lecz chmur owych wiatr nie rozwiewa³. Sta³y i sta³y. Z³ociste po nich snu³y siê szlaki, ciemne sz³y do³y.
Senne zastêpy ¿o³nierzy wskazywa³y sobie nawzajem ów kraj daleki, wo³aj¹c, ¿e wreszcie
widaæ Pireneje. Cedro wlepia³ w dal oczy i szuka³ w górach swej drogi.
- Roncevalles! - szepta³ uœmiechaj¹c siê do jasnych widziade³ pieœni owej, co usz³a ca³o, gdy
ludy wraz ze swymi dziejami zginê³y. B³êkitne widziad³o gór by³o piêkne jak sama pieœñ
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o Rolandzie. Sta³o zamglone i niepewne jak ona. Oko skwapliwie chwyta³o kszta³ty, z trwog¹
œledz¹c, czy siê nie rozchwiej¹ i nie rozejd¹ miêdzy chmury. Z onych to gór podniebieskich
wylata gromowy g³os rogu Rolanda:
;,Przy³o¿y³ Roland do ust róg z³oty - potê¿nie, z ca³ej mocy uderzy³. Zadr¿a³y góry, trzês¹ siê
ska³y - dŸwiêki bojowe lec¹ wirchami. Z tak¹ boleœci¹, z tak¹ potêg¹ waleczny Roland zad¹³
w róg z³oty, ¿e krew czerwona z ust mu buchnê³a, ¿e mózg rozsadzi³ ¿y³y na skroniach. Lecz
huk przelecia³ za góry, lasy...”
Serce dr¿a³o w Krzysztofie. ¯¹dza czynów, czynów Rolanda i Turpina, które siê œmierci¹
w³asn¹ wywa¿a z nicoœci, czynów, co siê w nich rozkochuj¹ pieœni wiecznotrwa³e i piêkne
wiecznie, czynów oplecionych przez bluszcze legend, a przez westchnienia pokoleñ zmienionych w baœnie - p³onê³a w jego duszy. Jecha³ na koniu œni¹c na jawie. Œni³y mu siê s³owa
dawno zapomniane, z kraju niewiadomego p³yn¹ce:
„Kiedy Karloman szuka Rolanda, widzi na ³¹ce kwiatów kielichy, sperlone w krople rosy
czerwonej. Serce mu œciska boleœæ straszliwa, lecz ³zy nie ujm¹ piersiom ¿a³oby. Pod cieñ
król sosny przyszed³ zielonej, podnosi oczy, patrzy: na górze mieczem r¹bane szczerby w marmurze. Wtem na murawie postrzega cia³o! Serce królewskie z holu truchleje. Biegnie i d³oñmi jak liœæ dr¿¹cymi g³owê Rolanda podnosi z ziemi, a sam przy zmar³ym bez zmys³ów
pada...”
Duma, w której mrokach knuj¹ siê, k³êbi¹ i przewalaj¹ olbrzymie a jeszcze mgliste zamiary,
wype³ni³a mu piersi. Uczucie mêstwa przejê³o i skrzepi³o wszystkie niezwalczone ¿¹dze, duchowe porywy, podobnie jak czyste i ¿yzne powietrze gór umacnia cia³o.
W pierwszych dniach maja konnica legii nadwiœlañskiej stanê³a w Bajonnie. Cesarz mieszka³
tutaj w zamku Marrac i trzyma³ przy sobie królów hiszpañskich: Karola IV oraz Ferdynanda
VII. Masa tu by³o wojska, a kraj pusty. Zuchwa³e Gaskony nawet pod okiem Cesarza sk¹pi³y
dostaw. Osob³iwie paszy dla koni nie by³o w okolicy ani nad rzek¹ Nive, ani nad Adurem.
Tote¿ gdy wesz³o do miasta blisko tysi¹c koni lansjerów, które tu mia³y d³u¿ej popasaæ, intendenci potracili g³owy. Zaraz nastêpnego rana wys³ano kompaniê u³añsk¹ dla fura¿owania
i dostawy paszy a¿ za Saint-Jean de Luz, na podgórze, w departament des Basses Pyrenees,
pod sam¹ granicê hiszpañsk¹. Mia³y tam ju¿ byæ bujne trawy. Krzysztof Cedro, jako ¿o³nierz
w³adaj¹cy doskonale. jêzykiem francuskim, przeznaczony zosta³ do tej dostawczej kompanii.
Wyszli, ledwo-ledwo z kurzu obmyci, nie obejrzawszy miasta. Ruszyli star¹ drog¹ w kierunku na Irun. Po prawej rêce mieli wci¹¿ jeszcze diuny, wzgórza piasków zas³aniaj¹ce œwiat,
posêpne pó³okr¹g³e zwa³y i fale, które gdzieniegdzie s³abo przes³ania³a krzewina tamaryszku. Id¹cemu w znu¿eniu oddzia³owi przypomina³ siê ja³owiec rodzinny. Za Saint-Jean de Luz
ju¿ ³añcuchy górskie zabiega³y z lewej strony siêgaj¹c a¿ do Ustaritz. Zmierzch siê zbli¿a³,
gdy oddzia³ek wyjecha³ na pierwszy wynios³y zakrêt drogi. Ch³ód bliskich gór powia³.
W blasku zorzy wieczornej ujrzeli ca³kowity ³añcuch œnie¿nych Pirenejów. Sta³a przed nimi
na po³udniu niezmierzona œciana, stromymi przepaœciami wal¹ca siê w dó³, jakby j¹ piorun
na po³y roz³upa³. Na zachodzie wlok³a siê nieskoñczona linia Gór Kantabryjskich, stawa³a
siê smug¹, modrym zamgleniem b³êkitu nieba, jakoby snem patrz¹cego oka, a¿ wreszcie
wymyka³a siê z niego - gin¹c w nicestwie oddalenia. Bli¿ej ci¹gnê³y siê ciemne, granatowe
regle, niezmiernymi lasami sosny nadmorskiej okryte, kraju Guipuzcoa.
Przed oczyma stercza³ na skalnym zboczu zamek i chropawe mury twierdzy Fuenterrabia.
Ciemna, czerwonawa, okr¹g³a wie¿a zamku porwa³a wzrok Krzysztofa. By³a dziwnie strasz339

na owa samotna wie¿a na wysokoœci. Stan¹³ na miejscu i patrza³ w ni¹ zaczarowany przez
milcz¹ce jej dzieje, przez dzik¹, a tak niewymownie piêkn¹ zuchwa³oœæ. S³oñce zachodu
uwydatni³o j¹ ca³¹, star¹ twierdzê, której mury krew tylekroæ zbroczy³a.
Krzysztof sta³ na koniu. Olœniony od majestatu gór, nie móg³ siê ruszyæ. Przyt³uk³a go myœluczucie, myœl-czeœæ.
Jak¿e wielkim, silnym i potê¿nym jest cz³owiek! - myœla³ namiêtnie. - Ile¿ uczyni³ na ziemi!
Te niezmierzone skrzyd³a gór, których prêdkimi oczyma obj¹æ nie sposób, wzi¹³ krótk¹ rêk¹
swoj¹ w posiadanie, zamkn¹³ je w jedn¹ ojczyznê. Nad niezg³êbion¹ przepaœci¹ i ponad najwy¿szym szczytem rozsiad³a siê jego wola. Fuenterrabia, rozparta w milczeniu na podœcielisku gór, by³a jak znak or³a ³omignata czy sêpa, lwa czy wilka, wykuty w niezmiernej tarczy
herbowej.
Ile¿ on znaczy! Ile w sobie mieœci! Ibery... Celty... Gotowie... Rzymianie... Maury...
Niezmyœlony zachwyt wynosi z g³êbi duszy imiê ukochane: Viriates!
Mê¿owie, niewiasty i dzieci miasta zg³adzonego Numancji, po którym nie masz nawet miejsca, nawet okolicy, nic, prócz imienia i wiekuistej w ludzkich plemionach s³awy... Wielki,
p³omienny si³acz - Diaz Campeador Cyd... Cristobal Kolumb... Ferdynand Kortez i straszliwy Pizarro...
Zmierzch wolno pada³ na góry. Cedro spi¹³ konia ostrogami i popêdzi³ za oddzia³em. Wyjecha³ zygzakiem na jedno jeszcze za³amanie drogi. Sta³a tam wioska z³o¿ona z kilkudziesiêciu murowanych domostw. ¯o³nierze zsiedli ju¿ byli z koni i niecili ognisko nosz¹c na nie ze
wszech stron drwa i such¹ mierzwê oœl¹. Krzysztof umieœci³ swego konia przy ¿³obie w jakiejœ pustej stajence i poszed³ za wioskê, ¿eby siê jeszcze lepiej przypatrzyæ. Zbli¿y³ siê do
ska³ ograniczaj¹cych pólko zasiane i stan¹³ nagle w zdumieniu. Od jego piersi spada³a pionowa œciana, a od jej podnó¿a ci¹gn¹³ siê w nieskoñczonoœæ - ocean.
Krwawy puklerz s³oñca zapada³ prêdko za wzdêt¹ i wynios³¹ prêgê: Tam daleko, tam nieskoñczenie, tam za oczyma - to tak¿e ocean... Olbrzymie granatowe lechy, poradlone szarymi skibami, s³a³y siê na ca³ej d³ugoœci, ci¹gnê³y siê wszerz. Znika³a szybko barwa ciesz¹ca oczy
i pozostawa³ z falami jednolity zwiastun nocy. Stamt¹d, gdzie tonê³o s³oñce i p³onê³y jeszcze
jego krwawe zorze, szed³ po wierzchu zebrania wód bia³awy pó³b³ysk o metalicznej, bez
lœnienia, zimnej i odpychaj¹cej barwie cyny. Fale, wynurzaj¹ce siê stamt¹d, nie mia³y ju¿ cieniów i barw w sobie z³amanych. By³y ciê¿kie i jednostajne, niby z ja³owego metalu. Nurza³y
siê w sobie coraz szybciej te skiby i bruzdy wodne, jedne w drugie wchodzi³y i po¿era³y siê
wzajem, bez koñca. W szerokim ujœciu rzeki pogranicznej Bidassoa, zamkniêtym miêdzy
przyl¹dkiem œw. Anny, od ska³ naje¿onym i œliskim, a hiszpañskim ju¿ Cap du Figuier - z wolna wlewa³y siê fale na ³awice niskich piachów, d¹¿¹c bez ustanku a niepostrze¿enie a¿ pod
same mury Fuenterrabii. W oczach ¿ó³te niziny i brzegi rzeŸbione stawa³y siê niczym, topnia³y i ginê³y. Wnet przemieni³y siê w morze. Twierdza francuska Hendaye na tej stronie zatoki ukaza³a siê na brzegu morza, kiedy niedawno sta³a wœród rozleg³ej p³aszczyzny ziemskiej. Nad zielonkowatym obrusem wodnym unosi³y siê teraz z piskiem rybitwy. W skalnych
zatokach, w ¿ó³tych ostojach, miêdzy wapiennymi nogami ska³ nadbrze¿nych, w przesmykach
naje¿onych wypróchnia³ymi zêbami, rozszerza³ siê tuman nieruchomy. Nigdzie weso³ego
¿agla ani trwo¿liwej pracy wiose³...
Ska³y tylko naokó³ trupio szare, z³upione przez czas i plutê, wyssane przez wody, z dziurami
jak w zesch³ej g¹bce. W p³onej ich masie, w chropawej odraŸliwoœci lœni³y siê pod zorz¹ bia340

³e ¿y³y marmuru, kryszta³u czy soli, wypuk³e, jakoby sieæ spl¹tana badylów i k³¹czów dawno
usch³ych i zaginionych porostów morza. W szczelinach, przepêkniêciach, dziurach i niedostêpnych lochach dogorywa³a ostatnim po³yskiem, barwna jeszcze od zorzy, a w rzeczy zdech³a, gêsta i gnij¹ca woda, karmicielka mchów ¿ó³tych i szarych pn¹czów. Z daleka od brzegu i calca ska³y tkwi³y w morzu odosobnione pnie kamienne, zêbate szkopu³y i wydatne bry³y. Zda³o siê w zmierzchu, ¿e to chropawe skorupy olbrzymich ¿ó³wiów, ¿e to krokodyle
uœpione, ¿e to kad³uby zabitych i zwalonych s³oniów, hipopotamów czy nosoro¿ców z wyci¹gniêtymi cz³onki, ze sk³êbionymi zwojami tr¹b, ³bów i karków. Bli¿ej l¹du dŸwiga³y siê
z brzegów jak gdyby zwalone baszty zamczysk, posêpne ruiny koœcio³ów, które zburzy³o najœcie barbarzyñców. Stercza³y zamierzaj¹c siê na morze œpiczaste urwiska i zrêby rozwalone ni to siekiery, ni to m³oty i pi³y poczwarne koczuj¹cych w zaraniu œwiata plemion ziemi, ni
to groty spis, d³uta, wid³y, osêki...
Wyp³yn¹³ z g³êbi gór bia³y, jasnoœliczny, ostro zarysowany wietek ksiê¿yca na pierwocinach
nowiu i brzask swój pylny, sypki a nik³y z mroku pocz¹³ wywijaæ i siaæ na topiele oceanu, na
szerokow³adne przestwory wodnej równiny. Wygas³ powoli ostatni przeb³ysk dnia...
Ciemna schodzi³a noc. Niewidzialne w niej zgonne odmêty poczê³y szumieæ. Na roz³ogi bez
granic zst¹pi³o srebrzyste œwiat³o tworz¹c jak gdyby szlak i drogê prost¹ do tajemniczej a niezg³êbionej ciemnicy oceanu. Posz³a t¹ drog¹ za oczyma uniesiona myœl cz³owiecza, sama jak
b³êdny, mistyczny py³ blasku ksiê¿yca. Posz³a w œródmorze, w samotnie zjednoczenia wód.
Stanê³a przera¿ona miêdzy otch³ani¹ nieba a przepaœci¹ ch³on¹c¹ oceanu-otoczyœwiata. G³êbia pod ni¹ wody, szeœæ wiorst licz¹ca od powierzchni do dna. Noc nad ni¹ ciê¿ka.
Lecz oto jedno s³abe a po¿¹dliwe lœnienie ksiê¿yca... Wzrusz¹ siê wtedy wody! DŸwignie siê
z ciszy powierzchnej, nieruchomo nad bezgruntem le¿¹cej, olbrzymi wa³. Powsta³ z odmêtu
¿ywy ba³wan. Skrzelami trzepie w topieliska, pluszcze ogonem. £eb jego ostry uœmiecha siê
w piêknym blasku wiecznej Seleny. Schyla siê gruby kark, a grzbiet kud³ami pian porasta.
Wydar³ siê z wód, wyci¹gn¹³ w górê a¿ do granicy ostatniej, kiedy ciê¿ar jego œliskiej bry³y
sta³ siê równy sile ci¹gn¹cej nik³ych promieni. Wówczas olbrzymie cielsko zachwia³o siê
w swojej posadzie: potworne ³apy, wielkie pletwy brzuchowe rzuc¹ siê naprzód i ca³y kad³ub
skoczy i popêdzi w œlad za bia³ym rogiem miesiêcznym.
Po wtóre, a stokroæ g³êbiej, rozpadnie siê na dwoje ciemne odchlisko na obraz k³êbu Ÿród³a,
które by bi³o z gruntu mórz. Rozwali siê p³aszczyzna i wstanie z niej ba³wan. Wyci¹gnie pos³uszne barki w stronê s³oñca, co w morza Zachodu zst¹pi³o, a którego droga ku ziemi zesz³a
siê teraz na nowiu w jedno z drog¹ ksiê¿yca. Te dwa we³ny morskie wychyn¹ jeden za drugim z otworzeliska przepaœci, roztr¹c¹ p³ynne ³o¿e swe i poci¹gn¹ szereg nastêpców nieprzeliczony. Stan¹ siê wszystkie jako lotne wydmy i biegn¹ce pagórki; poczn¹ œcigaæ siê po okrêgu ziemi, biegn¹c ze wschodu na zachód za blaskiem zwiewnym ksiê¿yca. Z kolebki oceanu
wypadn¹ miêdzy szumne rozcieki mórz na pó³noc i po³udnie, na wschód i zachód. Popêdz¹
w swoj¹ drogê nad przepaœciami szybciej od zbieganych koni, gdy skacz¹ galopem, na przekór biegowi ziemi z zachodu na wschód: lot jej wieczny otamuj¹ i zwolni¹ zdyszanymi piersiami. Wynios³e czuby i grzebienie ich ³bów, grzywy ich karków rozbiegn¹ siê po rozdo³ach
mórz i ocean stanie w pianach, siwy wszystek. Ten jest dzieñ syzygiów na nowiu, doba wód
zzielenia³ych. Dwakroæ dziennie zalew wychodzi z upustów swych i nosi wody spienione t³uk¹c siê i ko³ac¹c po brzegach ziemi suchej. Taka sama nastanie pora czasu pe³ni, gdy s³oñce
i ksiê¿yc zjawi¹ siê na przeciwleg³ych biegunach i gdy poci¹gn¹ nurty mórz we dwie strony,
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ka¿de ku sobie. Trzykroæ wiêkszy wstanie wa³ s³oñca ni¿ wa³ ksiê¿yca. Dwutygodniowa praca mórz skoñczy siê wówczas, gdy rozejd¹ siê drogi cia³ niebieskich i ksiê¿yc zaœwieci
w kwadrze. Wtedy rozdzielaj¹ siê wielkie ruchy fal, w ró¿ne siê strony rozchodz¹ i cichnie
¿ywio³. Fala, dŸwigniêta z oceanu przez ksiê¿yc, str¹cona zostaje ze swej podstawy i powœci¹gniona w sile przez w³adzê kierownicz¹ s³oñca, stokroæ mo¿niejsz¹ od ksiê¿ycowej. Gdy nadejdzie doba porównania dnia z noc¹ w porze wiosennej i druga w porze jesiennej - wzrusz¹
siê i zbe³taj¹ fale dwakroæ wy¿ej. Zahucz¹ we³ny sieczone basiorami tego samego wichru,
które ich skoki z nicoœci i ciszy wywiod³y. Pienistym i g³uchym szumem ubiel¹ siê ska³y.
Rycz¹ce pr¹dy run¹ w w¹wozy miêdzy nadbrze¿nymi wantami, rozszarpi¹ piersi swe o k³y
samotnych szkopu³ów, po ca³ych nocach szlifowaæ bêd¹ opoki naje¿aj¹ce dno zatok. Pian¹
i jêkiem nape³ni¹ siê skalne pieczary. Powstan¹ wiry, zakrêty wodne i pr¹dy œmiertelne w kot³ach skalistych miêdzy pionowymi ³añcuchami zatopionych gór. Wyjd¹ wreszcie rzeki morskie najwy¿ej, stworz¹ sobie wy³omy, przez które wali siê zdradziecka napaœæ odwiecznych
si³ i klêska. Rozszerzy siê najwy¿ej szlak mo¿nego morza, rozniesie ciemnoœæ, strach i jêki
po krañcach portów i ujœciach rzek.
Krzysztof Cedro sta³ sam jeden w ciemnoœci i nie móg³ odejœæ, zaczarowany przez gwa³towne sprawy morza. Widzia³ z bliska fale wód ¿ywych, o których œni³ na jawie, rozuzdane i rozpasane z poprêgów. Hucza³y przed nim id¹c z daleka. Coœ jakby szybki ryk grzmotu dzwoni³o w ich piersiach i trzewiach, gdy uderzy³y o podwodne pnie. Oto ba³wan jeszcze widoczny
w zmierzchu nocy.
Grzbiet mu siê w pa³¹k wygi¹³ i porasta sk³êbionymi k³akami jakoby królewskiemu zwierzêciu, kiedy siê w sobie do skoku zbiera. Lecia³ straszliwy i piêkny, a wiekuiœcie m³ody od nadmiaru si³. Skoczy³ przez krokodyle i s³onie, przez hipopotamy i nosoro¿ce, przez podobieñstwa wielb³¹dów i ¿ó³wiów; œcig³ym podrzutem wtargn¹³ a¿ na wysoki i ca³y l¹d. Bry³y wodne runê³y w skalne czeluœcie æpaj¹c w nich i mlaszcz¹c. Zamieæ wdziêcznych, œnie¿nobia³ych
pian srebrnymi batami i niæmi wyciê³a w najwy¿szy kres, a za chwilê wyda³a przeci¹g³y syk
musuj¹c siê na obesch³ych stolnicach pochy³oœci, w wyssanych dziurach wapienia...
Im natarczywsza zstêpowa³a ciemnoœæ, tym przestworniejszy stawa³ siê g³os mórz. Z dzikiego huku, ze zgie³kliwego chaosu, ze zbiorowiska krzyków rozszarpanej fali, z szelestów
i pluszczeñ coraz wy¿ej wydobywa³ siê g³os go³y, ni to solo dalekie, ni to wieszczba o sprawach przysz³ych, ni to pienie o dziejach przesz³ych. Otch³añ wodna wznosi³a ten psalm
w przyciemnej i szarej poœwiacie miesiêcznej. Martwej twarzy ksiê¿yca, której druga po³owa
nigdy siê nie ukaza³a i nie uka¿e ziemi, g³osi³a otch³añ powieœæ, jak to w wiecznoœci pracuj¹
fale. W tej pieœni-czynie by³a wiadomoœæ, jak siê co dnia wszystkie powierzchnie mórz ukazuj¹ z kolei przed martwymi oczyma Seleny. Jak pos³usznie wstaj¹ z siedlisk okrêgi oceanu,
jak wêdruj¹ a bij¹ w wysoki l¹d, i znowu, zawróciwszy siê na czopach swych, uciekaj¹ na
g³êbie szeregiem opiesza³ych i martwiej¹cych strumieni. Brzmia³a wieœæ-sprawa, jak morze
jedne ska³y wyniszcza, a inne przez wieki kszta³tuje i zdobi; jak jedne brzegi sêpimi szpony
rozdziera, a inne daleko tworzy i hoduje; jak pracowicie zamula istniej¹ce porty, a do innych
oskardami kuje wrota w rozszarpanej ziemi...
Wzmog³a siê pieœñ. Grzmi w niej wieszcz¹cy g³os o dziejach mórz i l¹dów. Có¿ jest susza,
na której cz³owiek rozpostar³ swoje dziedzictwo i herb swojej potêgi wyry³?
W ³onie siê oceanu poczê³a jako p³ód i jednego dnia przez ocean mo¿e byæ zniszczon¹. W ³onie oceanu tworzy³ siê jej piasek, zsiada³a glina warstwami, rodzi³y siê margle i g³azy opok,
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gotowa³y wapienne ska³y, zrasta³ w tafle granit le¿¹cy na szczytach Alp i Pirenejów. Cia³em
swym okrywa³ ocean najwy¿sze wierzcho³ki gór. Przed zupe³noœci¹ czasów wyda³ ze siebie
l¹d, jak rodzic wydaje na œwiat ojcowica. Rzuci³ go nago pod s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy, wyda³
s³abego na hodowanie powietrzu...
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Za górami
W koñcu maja, po trzytygodniowym spoczynku w Bajonnie, pu³k lansjerów Konopki ruszy³
sam w góry. Szed³ nie drog¹ na Irun, lecz krótsz¹, prowadz¹c¹ wprost do Aragonii, prastarym
szlakiem Karola Wielkiego, na w¹wozy roncewalskie.
Tysi¹c koni pod pu³kownikiem Konopk¹, a pod szefami szwadronów: Kostaneckim, Klickim
i Routierem, zaraz za Bajonn¹ wzi¹³ siê na lewo id¹c¹ dolin¹. Ci¹gnêli miêdzy dwoma ³añcuchami reglów na po³udniowy wschód przez miejscowoœæ zwan¹ Macaye a¿ do Jaxu. Tam spoczêli na noc.
Droga stamt¹d zawraca³a siê stromo i sz³a na zachód w górê do Saint-Jean Pied-de-Port. Ju¿
nastêpnego dnia weszli w zawrotne wy¿yny kamiennych Pirenejów przez Valcarlos. Drogi
by³y tak w¹skie, spadziste, rano œliskie od taj¹cych œniegów, ¿e ca³e to przejœcie musieli odbyæ piechot¹, konie prowadz¹c u pysków.
Zimno by³o takie, ¿e u³ani powci¹gali na siê wszelakie odzienie, co tylko kto mia³. Wiêc ka¿dy ¿o³nierz k³ad³ codzienne ubranie na paradny strój, a jeszcze na to wci¹ga³ lejbik stajenny
z drelichu, spodnie robocze, u¿ywane w czasie czyszczenia koni, i zapina³ je na oœmnaœcie
guzików z boku nogi. Na czapki u³añskie ¿o³nierze powci¹gali czarne ceratowe futera³y i odwin¹wszy ich klapy zawi¹zywali je pod brodê, ¿eby os³oniæ uszy i szyje od wœciek³ych wiatrów i przeci¹gów górskich. Na wierzch dopiero k³adli p³aszcze i owijali siê nimi. Oficerowie, którym moda i junactwo nie pozwala³o nak³adaæ na czapki ¿ó³tych futera³ów z ceraty,
marzli okropnie. Tote¿ czêsto rozk³adano ogniska.
¯o³nierz szed³ od strony przepaœci i pcha³ do ska³y chrapi¹cego bieguna z Mazowsza, który
miota³ siê w rêku, dr¿a³ z zimna i przera¿enia na widok otch³ani. Kilkakroæ ukazali siê na
za³amaniach górale aragoñscy, uzbrojeni we flinty. Strzelali z daleka i nie czekaj¹c starcia
ginêli w szczelinach, czarnych jak oni. Szef Kostanecki, id¹cy ze swym szwadronem na czele, posy³a³ im salwê kul z karabinków, które oficerowie, podoficerowie i flankiery dostali byli
w Bajonnie - i na tym koñczy³y siê starcia.
Bardziej ni¿ te epizody zajmowa³ przybyszów z Pó³nocy sam œwiat górski. Piorunem spadaj¹ce w przepaœæ boki krzesanic, arumienie, co siê trzepi¹ po nagich tarczach ska³, jod³y i pinie na zboczach ni¿szych, wreszcie olbrzymimi zagajami rozros³y krzew dzikiego rozmarynu, który ca³e doliny jak gdyby kobiercem wyœcie³a, wszystko, na cokolwiek zwrócili oczy,
w zdumienie ich wprawia³o. Czêstokroæ nad rozleg³¹ dolin¹, w któr¹ wkroczyli przebywszy
najwy¿szy przesmyk, ukazywa³ siê orze³ i zakreœla³ olbrzymie ko³a lotem, którego szybkoœci
oko pochwyciæ nie mog³o. Otworzy³ siê przed oczyma, gdy tylko wyszli ze stromych przejœæ,
kraj garbaty od ska³ okr¹g³ych, zba³waniony od gór, kraj pochy³y, stargany, leœny, id¹cy w stronê po³udniow¹ na przestrzeni blisko szeœciu mil.
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Cedro, peregrynuj¹cy obok swego konia, dzwoni³ zêbami z zimna, ale zarazem pali³ siê z zachwytu. Dawa³o mu szczêœcie to przeœwiadczenie, ¿e mija w¹wóz Roncevalles. Zdawa³o mu
siê, ¿e w tej chwili zdobywa ostrogi rycerskie.
W ci¹gu dwu nastêpnych dni pu³k lansjerów szed³ leniwo i ostro¿nie w dó³ drogami górskimi. Mijali z rzadka le¿¹ce pasterskie siedliska, w których najczêœciej drzwi by³y pozamykane, a obory pustk¹ stoj¹ce. Spoczêli dopiero w Pampelunie, fortecy zajêtej ju¿ przez garnizon
francuski, zostaj¹cy pod dowództwem genera³a Lefebvre-Desnouettesa, starego przyjaciela
Polaków. Wyszed³szy z Pompejuszowskiej Pampeluny w przedniej stra¿y ma³ego korpusu
genera³a Lefebvre’a na po³udnie, pu³k u³añski dnia 6 czerwca pierwszy raz spotka³ gromadê
uzbrojonego ludu. Zbiorowisko to za zbli¿eniem siê jeŸdŸców rozproszy³o siê. Szli tedy dalej na Tafalla, Olite, Caparroso w stronê Valtierra, miejscowoœci le¿¹cej nad brzegiem rzeki
Ebro. Stamt¹d droga zwraca³a siê na wschód ku Tudeli, id¹c wci¹¿ nad samym brzegiem rzeki w jej dolinie. Dopiero w Tudeli mia³ byæ most, a z tej strony rzeki za Tudel¹ ju¿ ani œladu
drogi.
W tych to miejscach trafiono na wioskê opustosza³¹. Wiara by³a zg³odnia³a, konie zmordowane, wiêc po rozstawieniu placówek ludzie rozbiegli siê po wsi w poszukiwaniu obroku i jad³a. Któryœ z pl¹druj¹cych znalaz³ w koœciele, za wielkim o³tarzem, ukryt¹ pszenicê. Sypniêto jej obficie w puste ¿³oby. Kiedy ludzie zajêli siê gotowaniem dla siebie posi³ku, zgrzane
konie chciwie chrupa³y hiszpañsk¹ pszenicê. Nazajutrz da³y siê s³yszeæ strza³y placówek. Pu³k
zerwa³ siê na nogi. Gdy zaczêto siod³aæ konie, spostrzegli wszyscy, ¿e wierzchowce wstawaæ
nie mog¹. Jedne z nich, podŸwigniête, sta³y z trudnoœci¹ i nie by³y w mo¿noœci utrzymaæ siê
na przodach kopyt. Kopyta ich by³y gor¹ce, jakby pe³ne ognia. Dzielne rumaki wysuwa³y teraz obrzydliwie przednie nogi naprzód, tylne podsuwa³y pod brzuch dla utrzymania ciê¿aru
cia³a. £by ich zwisa³y, a wreszcie cielska wali³y siê bezw³adnie na ziemiê.
Pomimo wszelkich œrodków, jak usilne wycierania, puszczanie krwi, struganie kopyt, tego¿
jeszcze dnia oko³o dwustu koni pad³o na miejscu. Inne ledwo siê mog³y ruszyæ z owej wioski. Ma³a armia Lefebvre’a, która sz³a w tropy przedniej stra¿y, wyœcignê³a teraz u³anów zd¹¿aj¹c chy¿o na wschód lewym brzegiem Ebru dla zajêcia Tudeli. Krzysztof musia³ prowadziæ
swego konia za uzdê i iœæ obok niego piechot¹. Zrazu mia³ kilkunastu towarzyszów, z których jedni wyprzedzili go jad¹c konno noga za nog¹, inni tak samo jak on wêdruj¹c obok
wierzchowców. Obok po³udnia puœci³ siê deszcz gêsty, dokuczliwy, nie ustaj¹cy ani na chwilê. Konie jeszcze bardziej s³ab³y i s³ania³y siê na schorza³ych nogach. Pod wieczór strapiony
Cedro spostrzeg³, ¿e jest sam jeden na drodze. Nie widzia³ ko³o siebie nikogo. Jedne z koni
jego towarzyszów pozdycha³y, inne leg³y bezw³adnie z wyci¹gniêtymi nogami. Id¹c wci¹¿
pilnie przy pysku towarzysza, spotyka³ te konie pad³e, le¿¹ce bez siode³ i uzd. Tym staranniej
i prawie z rozpacz¹ pilnowa³ swego. Szed³ coraz wolniej, byleby go nie utraciæ na drodze.
Koñ trz¹s³ siê z gor¹czki, stawa³ na piêtkach kopyt, s³ania³ siê i r¿a³ g³ucho. JeŸdziec poszarpa³ swoj¹ koszulê, podar³ na pasy i u¿y³ ich na banda¿e, którymi obwi¹zywa³ mokr¹ glinê na
kopytach. Mia³o siê ku zachodowi, gdy rumak zachwia³ siê i run¹³ bezw³adnie nad rowem
drogi. Zêbami gryz³ ziemiê, nozdrzami miota³ p³on¹cy oddech. Szarpn¹³ siê raz, drugi, trzeci.
Dreszcz g³êboki przebieg³ go, piêkna g³owa g³ucho runê³a w miêkk¹ ziemiê. Usta³ p³omienisty oddech...
Pe³en g³êbokiego ¿alu sta³ nad nim jeŸdziec z oczyma utkwionymi w zmierzch³ych Ÿrenicach,
w dziwnym, jak gdyby szyderczym a nieskoñczenie bolesnym uœmiechu pyska.
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Pchnê³a go w piersi ta niespodziana przeszkoda i obudzi³a z dumnych zamyœleñ rycerskich.
Przyniós³ go tutaj ten wierny, kochany towarzysz z ojczystej ziemi, przeprowadzi³ przez tyle
krain na jawie i przez taki ogrom widzeñ, mia³ zanieœæ go do miejsca s³awy... Teraz œmia³ siê
z tego wszystkiego gorzkim œmiechem œmierci.
Spostrzeg³szy, ¿e nigdzie na drodze nie ma towarzyszów, a noc siê zbli¿a, Krzysztof odpi¹³
obergort czapraka, poprêg siod³a, œci¹gn¹³ uzdê, podpiersie... Gdy wyczuwa³ rêkoma gor¹co
we wzdêtym brzuchu i kr¹¿enie w ¿y³ach krwionoœnych ³ba, trz¹s³ siê sam i s³ania³. Zarzuci³
derê, siod³o z czaprakiem i trêzlê na kark w³asny, lancê uj¹³ w garœæ i ruszy³ naprzód goœciñcem. Szed³ teraz co tchu, ¿eby dogoniæ pu³k. Rozgl¹da³ siê na wszystkie strony, a nie dostrzegaj¹c nigdzie ¿ywej duszy pocz¹³ równo, miarowo biec z góry. Deszcz bi³ coraz rzêsiœciej.
Okolica wci¹¿ by³a ta sama: garbata na pó³nocy i zje¿ona od stromych gór na po³udniu, przerzniêta dolin¹ Ebru. W pewnej chwili Krzysztof zjad³ kromkê chleba, któr¹ mia³ by³ jeszcze
z dnia poprzedniego w torbie skórzanej obok olstrów pistoletowych. Ale kromeczka by³a
ma³a, stanowi³a pierwsze œniadanie i obiad, tote¿ nie zaspokoi³a g³odu. Napi³ siê wody ze
Ÿróde³ka, które zdyba³ wêdruj¹c, i przepatrywa³ wci¹¿ okolicê. Stoj¹c na niewysokim wzniesieniu, widzia³ przed sob¹ na pewnej przestrzeni goœciniec wij¹cy siê jak wstêga w dolinie
rzeki. Z miejsca, na którym sta³, zbacza³a na lewo ku rzece wê¿sza okoliczna droga, która
jak ciêciwa przecinaæ siê zdawa³a na ukos ca³y rozdó³ rzeki. Wyda³o siê Krzysztofowi, ¿e
têdy bêdzie daleko bli¿ej do szlaku goœciñca, który by³ widzia³ w oddali. Bez wahania puœci³
siê t¹ boczn¹ drog¹. Wyj¹³ w biegu z olstrów obawa pistolety, wpakowa³ je za pendent, lancê
do boku przycisn¹³, pa³asz przytroczy³ wysoko - i dalej, bez trwogi! P³aszcz nasi¹k³ od d¿d¿u
i silnie ociê¿a³. Czaprak z bia³ych baranów, przykrywaj¹cy siod³o z wierzchu, namók³ tak¿e.
Z granatowych obszyæ czapraka, id¹cych w zêby, kapa³a za ko³nierz jakaœ zêbata woda. Mantelzak, po wyjêciu pistoletów z olstrów, przewa¿a³ teraz ciê¿ar na praw¹ stronê i uwiera³ ramiê. Tybinki k³apa³y, rzemienie podogonia, podpiersia, uzdy, puœliska i poprêgi rozpe³za³y siê
z r¹k co chwila i pl¹ta³y doko³a nóg. Ubieg³ tak ju¿ z dziesiêæ stajañ pola zaros³ego drzewem
oliwnym, kiedy ostatnie brzaski s³oñca, przes¹czaj¹c siê przez strugi deszczowe, ukaza³y mu
dziwaczny w pobli¿u widok. Zrazu myœla³, ¿e ktoœ modli siê pod krzy¿em nabo¿nie z³o¿ywszy d³onie. Gdy podszed³ bli¿ej, zatrz¹s³ siê i œcierp³ ze strachu. Sta³y tu miêdzy drzewami
naprêdce wkopane w ziemiê s³upy parkanu z poprzeczn¹ ¿erdzi¹. Do tej poprzecznicy w³aœnie by³y przywi¹zane rêce wolty¿era francuskiego w tornistrze i mundurze. D³onie mia³
zwi¹zane w ty³ postronkiem, wykrêcone do góry w ramionach i zadzierzgniête na poprzeczn¹
¿erdŸ w taki sposób, jak siê wiesza na hakach œpi¿arni zabite sarny i dziki. Cedro zawo³a³ na
niego z odleg³oœci kilku kroków. ¯adnej odpowiedzi.
Zbli¿y³ siê powoli i wtedy dopiero szczegó³owo rozpozna³ wszystko. Te rêce zwi¹zane krêcono, widaæ, w³o¿ywszy ko³ek w miejscu ich z³¹czenia, gdy¿ ramiona wylaz³y z rozpêk³ego
munduru, jak nagie kolana wy³a¿¹ z podartych spodni. Usta by³y zakneblowane ga³ganem
zwiniêtym w ko³ek, nos oberzniêty, uszy wyrwane ze ³ba, w obna¿onych piersiach ze trzydzieœci czarnych ran. Kiszki wywleczone z brzucha le¿a³y na ziemi. Do pasa trup owiniêty
by³ czymœ, co jeszcze dymi³o siê czarnym kopciem, choæ ognisko pod stopami roz³o¿one
zgas³o ju¿, przez deszcz zalane. Cedro pomaca³ wystaj¹ce ramiê. By³o ju¿ ch³odne.
Jêkn¹³ na widok czarnych, straszliwie rozpuch³ych od palenia ogniem gnatów no¿nych, okrêconych s³om¹ maczan¹ w oliwie. Zdj¹³ trupa co tchu z owej ¿erdzi, po³o¿y³ na murawie. Gdy
tak stan¹³ nad nim rozkraczony i patrza³ na le¿¹cego jakoby z grubym cygarem w gêbie,
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rozdêtego w szyi, z oczyma wywalonymi na wierzch przez straszliwy ból, ¿e by³y jak dwie
ga³y z czerwonego kamienia, bez uszu i z brzuchem rozwalonym, a z kup¹ kiszek, które zwisa³y jak obfita dewiza z brelokami, ogarn¹³ go szczególny rodzaj wewnêtrznego œmiechu. Nie
myœl¹c o tym czu³, ¿e œmieje siê jak jego wierny koñ, zdychaj¹cy na pampeluñskiej drodze.
Pomyœlenie b³êdne, obce duszy, jakieœ niby to sformu³owanie tego widoku nikle i prêdko
wypsnê³o siê w mózgu wpoœród wzdrygnieñ niezdrowego œmiechu: Do diab³a! nie zawsze
cierpienie jest piêkne, nic zawsze, nie zawsze...
Chwyci³ lancê upuszczon¹ na ziemiê, siod³o na barki, otoczy³ sobie szyjê rzemieniami, ¿eby
mu nie zawadza³y, i jelenimi skoki pomkn¹³ w swoj¹ drogê. Ju¿ siê wali³ na ziemiê mrok
szybkiej nocy. Wytê¿a³ piechur u³omne oczy, ¿eby obj¹æ ca³¹ drogê i nie zab³¹dziæ w ciemnoœciach. Otoczy³y go po przejœciu zmierzchu w noc szepty, szmery, szelesty drzew, szelesty
oliw i platanów, obce uchu. Nigdy ich w ¿yciu nie s³ysza³... Daleki plusk rzeki Ebro... Polne
koniki syka³y w otaczaj¹cej nawale ciemnoœci. DŸwiêknie, znienacka uderzywszy siê o ¿elazo wêdzid³a, rozetka napierœnicy w kszta³cie serca spajaj¹ca rzemienie... Zadzwoni nagle
strzemiê o strzemiê, zaskrzecz¹ sprz¹¿ki poprêgów - i w mgnieniu oka w³osy staj¹ na g³owie.
Id¹. Nadbiegaj¹... Serce bije... Banda ch³opów bie¿y czaj¹c siê po zap³ociu... Wargi ich zagryzione, oczy od wœciek³oœci przymkniête, w rêkach -¿egad³a. Gdyby przynajmniej mo¿na
by³o widzieæ! Gdyby tytko mo¿na by³o dojrzeæ miejsce i tych ludzi! Zmierzyæ oczyma ich
liczbê! Broniæ siê, do stu piorunów! Przecie¿ potrafi broniæ siê i umrzeæ jak siê nale¿y! Ale
gin¹æ podle, wœród pod³ej zgrai, wœród roz¿artych zwierz¹t t³umem na jednego napadaj¹cych,
jak tamten... Mieæ w ci¹gu godzin wykrêcane rêce, a nogi palone wolnym ogniem!
Szed³ w tym miejscu obcym na palcach, bez wiedzy, ¿e to czyni, coraz ciszej, jakby na nogach ju¿ spalonych. Czu³ kiszki wydarte niejako ze siebie i oczy wy³upane...
- Tchórzu, tchórzu! - mamrota³ z cicha, przyœpieszaj¹c kroku. Skutkowa³ taki okrzyk przez
chwilê, ale wnet odprê¿a³a siê zas³ona, ukazywa³ spalony trup wolty¿era, i zgiêta ohyda wali³a siê w serce. Kroki Krzysztofa sta³y siê ciche, lisie, hienie. Wlepione oczy przebija³y deszcz
i mrok. Chwilami miga³y w nich ogniste widziad³a, jak gdyby od nag³ej b³yskawicy ods³onione, to znowu k³ad³y siê kszta³ty p³askie, kwadratowe, czarne. W pewnych miejscach s³ysza³ swe kroki z ³oskotem powtórzone dziesiêciokroæ, jak gdyby stado ludzkie ju¿ go dopêdza³o. Krzyk wydziera³ siê z piersi, ale go wola dusi³a w gardle. Stawa³ wtedy i z odwiedzionym pistoletem w rêce nas³uchiwa³.
Cisza wokó³ nieugiêta.
Dro¿yna owa, któr¹ szed³, kamienista i poryta przez deszcze, by³a z obudwu stron wygrodzona
niewysokimi p³otami z surowych g³azów. Te w³aœnie kamionki chroni³y wêdrowca od zboczenia. Kilkakroæ wlaz³ ju¿ to na praw¹, to na lew¹. Poczu³, ¿e idzie pod górê, w wodzie zlatuj¹cej
po kamieniach i stopniach z szelestem. By³ ju¿ spocony, zdyszany od ciê¿aru siod³a. Stan¹³ na
pewnej wy¿ynie. Po ostroœci przeci¹gu wietrznego domyœli³ siê, ¿e jest na samym wierzcho³ku
wzniesienia. Uczyni³ jeszcze kilka kroków - i oto w niewielkiej odleg³oœci rzuci³y mu siê w oczy
œwiat³a. Wymacawszy rêk¹ przykopê kamienn¹ przysiad³ na niej i po stokroæ zadawa³ sobie
pytanie: kto te¿ to mo¿e paliæ te ognie? Wróg czy swój? S³ychaæ by³o naszczekiwanie psa...
Francuzi ani Polacy nie maj¹ ze sob¹ psa... Daleko zar¿a³ koñ... Czyj te¿ to koñ? Znowu cisza.
Przerwa³o j¹ coœ rozkosznego, jakby echo gry na organach - i znowu milczenie.
Krzysztof wypocz¹³ ju¿ i nabra³ tchu. Ruszy³ ku owemu œwiat³u cichymi krokami zmory nocnej. Zstêpuj¹c wolno ku wzgórza us³ysza³ dalekie, w innej stronie wo³anie placówek: Qui vive!
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Serce zabi³o jak m³ot. Droga rozchodzi³a siê tutaj w rozmaite strony. Przecina³y j¹ szerokie
kamienne schody. Na jednym z za³amañ zobaczy³ nagle z boku ogromny ogieñ tak blisko, ¿e
stan¹³ w os³upieniu. Nie móg³ siê ruszyæ z miejsca. Nie by³o to wcale okno p³on¹ce od œwiat³a, nie drzwi otwarte, lecz jakby szeroka czeluœæ kwadratowa, prowadz¹ca do ognistego
wnêtrza.
S³ysza³ gwar ludzki.
Natê¿ywszy ucho, ku najwy¿szej radoœci swojej, pos³ysza³ mowê francusk¹, piosenki lekkomyœlne, obozowe, krzyki, k³ótnie... Pobieg³ tam skacz¹c przez mokre krzaki winne, prze³a¿¹c przez mury ogrodzeñ i zapadaj¹c w rowy pe³ne wody. Wkrótce szyldwach przy³o¿y³ mu
karabin do piersi. Sam ledwie móg³ wykrztusiæ pytanie, tak by³ przera¿ony, gdy nañ z mroku
naskoczy³o siod³o kryj¹ce g³owê u³ana. Przybysz ledwie móg³ wykrztusiæ mot d’ordre, tak
by³ strudzony. Obejrzano go ze wszech stron przy blasku latarni i puszczono ociekaj¹cego
wod¹ do ognia razem z jego siod³em i dzid¹. Tak dobrodusznie zdecydowa³ przywo³any kapral. Krzysztof zbieg³ po kilkunastu stopniach i stan¹³ na progu g³êbokiej nawy wielkiego
koœcio³a. Kilkanaœcie ognisk bucha³o pod jego œrodkowym sklepieniem i w bocznych kaplicach, filarami oddzielonych od g³ównego wnêtrza. Na o³tarzach p³onê³y zapalone œwiece.
Mnóstwo ich równie¿ jarzy³o siê w rozmaitych k¹tach pod chórem i na chórze, na ambonie
i w kruchtach. Ze dwa tysi¹ce ¿o³nierzy biwakowa³o tam z wrzaskiem i œpiewem. Jedni chrapali ju¿, le¿¹c pokotem na koœcielnych dywanach, pod chórem, miêdzy filarami, doko³a o³tarzów, a nawet na o³tarzach. Inni piekli na ogniu po³cie miêsa, prosiêta, indyki, koguty, inni
zarzynali drób i odzierali go z pierza. Cedro doœwiadcza³ uczucia niewymownej radoœci. Nie
grozi mu ju¿ napaœæ z ty³u i straszliwa œmieræ wolty¿era, nie otacza go samotnoœæ w czarnych
polach, nie leje siê po plecach zaciek deszczu. Ogieñ, œwiat³o, suche p³yty! Krzyk ludzki!
Naokó³ si³a i wesele ludzi zdrowych!
W pierwszych minutach nie móg³ siê zorientowaæ, co siê to tutaj robi, czym siê zabawiaj¹
jowialni kamraci. Wyszuka³ oczyma wolne miejsce pod boczn¹ œcian¹ i zaj¹³ je prawem kaduka; z rozkosz¹ wyci¹gaj¹c zdrêtwia³e nogi. Zaraz utworzy³a siê doko³a jego figury ka³u¿a
z osiêkaj¹cego p³aszcza i odzienia. Dym ognisk zapcha³ g³êbie sklepieñ i ci¹gn¹³ ku drzwiom.
Deszcz pryska³ przez wybite witra¿e. Ze dworu po ziemi szed³ mokry ch³ód.
W k³êbach owego dymu, w blasku kilkunastu œwiec przytwierdzonych do gzymsu ambony,
ukazywa³ siê co chwila grenadier francuski, który wdziawszy na mundur kom¿ê i za³o¿ywszy
na kark stu³ê g³osi³ kazanie o najsproœniejszych objawach ¿ycia, o najohydniejszych przestêpstwach, jakie tylko zgromadziæ mo¿e w szczup³e ramy anegdoty kawalerska imaginacja.
Mowê swoj¹ ilustrowa³ najzabawniej w œwiecie, skubi¹c du¿ego koguta i co chwila z gestami krasomówczymi rozsypuj¹c na s³uchaczów obdarte pierze. Umia³ przy tym piaæ i udawaæ
gdakanie sp³oszonych kokoszek w sposób iœcie zabawny. Cedro œmia³ siê do rozpuku mechanicznym, martwym œmiechem, bokami i gard³em, aczkolwiek doœwiadcza³ jednoczeœnie uczucia przykroœci. Wci¹¿ doko³a niego ³amano konfesjona³y, r¹bano rzeŸbione stalle i ³awki, katafalki, schody, drabiny i lichtarze, sprzêty kruchciane, starodawne naczynia z drewna, bardziej ju¿ przez sw¹ staroœæ symbole wiecznoœci ni¿ przedmioty rzeczywiste. Rzucano je wraz
z chor¹gwiami, z msza³ami w wielowiecznych oprawach, wraz z poczernia³ymi obrazami
w grubych ramach na stosy, i ognie pe³ga³y coraz ¿ywiej. Krzysztof ociê¿a³ymi oczyma patrza³ na bia³e place po zerwanych ze œcian obrazach, gdzie nik³e pajêczyny chwia³y siê od
przeci¹gu... Ziewa³ kurcz¹c siê w sobie ¿a³oœnie. Na marmurowej posadzce sta³y poœrodku
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rozlane ka³u¿e juchy prosi¹t, ciel¹t, kogutów i indyków. Za nogami chodz¹cych w³óczy³y siê
istne korowody puchu i pierza. S³ychaæ by³o gwar przewa¿nie francuski, ale przebija³y siê
dŸwiêki niemieckie, polskie, hiszpañskie, a nawet holenderskie.
Holendrzy w Hiszpanii jako zdobywcy... - pomyœla³ leniwie Krzysztof ziewaj¹c z ca³ego serca.
W tej samej chwili rozleg³ siê dzwonek u drzwi prowadz¹cych do zakrystii, tak znany uchu
katolickiemu, a zwiastuj¹cy wyjœcie sumy. Wszyscy porzucili swe zajêcia i zwrócili g³owy
w tamtê stronê. Istotnie wychodzi³ z zakrystii t³um poprzebieranych ¿o³nierzy. Naprzód szed³
szereg jakoby ch³opców maj¹cych s³u¿yæ do mszy, w kom¿ach i p¹sowych pelerynkach. Ka¿dy z nich niós³ du¿¹ butlê omsza³¹, z mink¹ skromn¹ i pokornie spuszczonymi oczkami. Ustawili butle na wielkim o³tarzu szeregiem i, z³o¿ywszy r¹czki, poœpiesznie zbiegli ku stopniom.
Za nimi dopiero wylaz³ z zakrystii piechur z w¹siskami jak dwa lisie ogony, w (Œni¹cej kapie
i berecie, drugi za nim w ornacie, trzeci tylko w albie, któr¹ podnosi³ w sposób damski, zwany incroyable czasu wielkiej rewolucji. Ka¿dy z nich dŸwiga³ olbrzymi g¹sior z winem.
T³um ¿o³dacki rycza³ z zachwytu i klaska³ w rêce. Tamci, b³aznuj¹cy, poustawiali przyniesione g¹siory na o³tarzu. PrzydŸwigan¹ przez kilku beczu³kê z winem wtoczyli na o³tarz i ustawili na szczycie cyborium. Piechur w kapie wzi¹³ z r¹k kolegi kadzielnicê i niespodzianie
zacz¹³ wykonywaæ nieprzyzwoity taniec i odprawiaæ jakieœ potworne nabo¿eñstwo. Gdy
wœród podrygów wyrzuca³ nogi, odgiê³a siê kapa i wykaza³a, ¿e celebrans jest wprawdzie
w mundurze, ale bez innych, niezbêdnych czêœci uniformu, które w³aœnie suszy³y siê przy jednym z ognisk. W trakcie tych profanacji poubierani w kome¿ki wypchnêli przed o³tarz siwego cz³eczynê w nocnej koszuli i krótkich majtkach. Ubrany w kapê wci¹gn¹³ go na stopnie
o³tarza i przedstawi³ widzom jako ksiêdza proboszcza.
- Hiszpan - wo³a³ g³osem b³azeñskim - ale ksi¹dz proboszcz! Zdawa³oby siê, ¿e tak niewiele,
a przecie¿ jest to w³aœciciel i twórca tej ca³ej piwniczki winnej. Szanujcie, barbarzyñcy, tego
w³aœciciela! Nic nie wypito potajemnie. Nie chcia³ nam czcigodny ojciec dobrowolnie pokazaæ skarbu, który przez tyle lat pielêgnowa³, wiêc go cokolwiek zaznajomiliœmy z grzecznoœci¹. Teraz ju¿ jest grzeczny i sfrancuzia³y do gruntu. Piêædziesiêcioletnia malaga w tym oto
anta³ku...
Wrzask radoœci rozleg³ siê w ca³ym koœciele. Cedro cieszy³ siê na równi ze wszystkimi przemok³ymi i zziêb³ymi kamratami, wbrew istotnym swoim uczuciom. Ceremonia wnoszenia
butelek i g¹siorów zajmowa³a go prawdziwie i szczerze. Gdyby wiarusy wyprawia³y stokroæ
bezecniejsze orgie, uzna³by jena przekór g³osowi duszy za ciekawe, godne uwagi i w szczególny sposób w³aœciwe. Piæ mu siê chcia³o tak okropnie, ¿e zda siê kilka lat ¿ycia odda³by za
jeden z owych pêkatych i omsza³ych g¹siorów wina. Po wielkim zmêczeniu, po trudzie dro¿nym a¿ do siódmego potu, po wykonaniu pracy ostatniej, która daje mo¿noœæ poznania forsy
i trudu jucznego konia, jego znojów i niemal uczuæ - by³o mu teraz na kamieniach odwiecznej posadzki zimno i obmierŸle. Woda w³azi³a w koœci.
W³óczy³ spracowane oczy po p³ytach okolicznych. Sam le¿a³ obok marmurowej tablicy, wielkoœci¹ przewy¿szaj¹cej wzrost cz³owieka. Wykute na niej by³o niezgrabne wyobra¿enie rycerza
w zbroi, z mieczem w d³oniach splecionych. Twarz z p³askim nosem, pancerz i stopy - wszystko to dawno ju¿ by³o start podeszwami i obcasami wiernych parafian, wyniesione prochem
przez niezliczone szeregi nóg, które w ci¹gu wieków depta³y dumnego rycerza. Teraz by³ z niego tylko œlad, istne zw³oki, znak œwiadcz¹cy o znikomoœci pamiêci ziemskiej. Dalej le¿a³y tablice, których litery, podobnie jak wojownik, zst¹pi³y w kraj nicoœci. Obok napisów by³y okr¹349

g³e, ¿elazne antaby do podnoszenia tych drzwi grobowych. Spod nich to wia³ ów przejmuj¹cy,
zwilg³y, trupi ch³ód. Krzysztof ,nie móg³ wytrzymaæ. Z³o¿y³ swe siod³o, lancê, powiesi³ przy
o³tarzu p³aszcz i uzdê. Wszed³ miêdzy t³um. Trudno by³o przejœæ ko³o ognisk, gdy¿ wszêdzie
tam ludzie le¿eli na rozci¹gniêtych p³aszczach, dywanach, ornatach, kapach koœcielnych, na
suknie do paradnego katafalku... W stronie prezbiterium utworzy³a siê zbita masa „przystêpuj¹cych” do anta³ka z winem. Wiarus w kapie rozdziela³ kielichy miêdzy pij¹cych. Krzysztof grza³
siê i suszy³, z dala stoj¹c przy jednym z ognisk, i rozgl¹da³ siê naoko³o. Dra¿ni³o go rozkosznie
skwierczenie prosiaka pieczonego na bagnecie. Wstyd go pali³ na myœl, ¿eby poprosiæ o k¹sek,
ale g³ód kiszki skrêca³. Kamraci przypatrywali mu siê spode ³ba. Zaczêli miêdzy sob¹ mamrotaæ z niechêci¹ i zsunêli siê ko³o ognia w taki sposób, ¿eby mu zagrodziæ dostêp. Cedro spojrza³ na nich wynioœle i odszed³ z g³ow¹ zadart¹ do góry, w towarzystwie coraz donioœlejszej
symfonii kiszkowej. Zahucza³y organy, na których wygrywano skocznego sztajerka. W jednej
z kaplic utworzy³ siê pewien rodzaj sali balowej. Tañczono tam z nadzwyczajnym o¿ywieniem
i ruchami. Szczególnie odznacza³ siê w tym kierunku jeden z grenadierów. Tañczy³ trzymaj¹c
w objêciach z pieczo³owit¹ i subteln¹ elegancj¹ sporego prosiaka. Udawa³, ¿e w zapamiêta³ym
szale wiruje w tañcu styryjskim, unosz¹c w objêciach nadobn¹ i wiotk¹ dziewicê. Poniewa¿
praw¹ rêk¹ krêci³ prosiêciu ogon i szczypa³ je paznokciami, gdy¿ kwicza³o obrzydliwie -wiêc
uœmierza³ jego boleœæ namiêtnymi szepty. ¯o³dactwo rycza³o.
Przedzieraj¹c siê ku o³tarzowi przez zwarty t³um, spostrzeg³ Krzysztof owego starego proboszcza. Ksiê¿yna ³ypa³ oczyma stoj¹c w ciemnym k¹ciku pomiêdzy nagrobkami i wolniuteñko
kwapi³ siê w pewnym kierunku, widocznie z tym zamiarem, ¿e siê niepostrze¿enie zdo³a wymkn¹æ, gdy mot³och na dobre podpije sobie. Zg³odnia³y lansjer przyst¹pi³ do ksiêdza i zagadn¹³
go ostro, w twardym tonie, czy rozumie po francusku. Proboszcz skrzywi³ siê zarazem boleœnie
i chytrze; kiwaj¹c g³ow¹ niby potwierdza³, a niby zaprzecza³. Po wyrazie twarzy Krzysztof pozna³, ¿e zosta³ zrozumiany. Za¿¹da³ wtedy, dobitnie wymawiaj¹c wyrazy, ¿eby mu ksi¹dz przyniós³ cokolwiek do jedzenia, gdy¿ jest g³odny najokropniej, po prostu jak pies. Pleban wytrzeszczy³ oczy i prawie z p³aczem j¹³ biæ siê w piersi, przysiêgaæ na œwiêtoœci i wskazywaæ z jêkiem,
¿e ju¿ nic a nic nie ma, ¿e jego oto prosiêta, cielêta, krowê, kury, indyki - i wino doda³, bokiem ze zgroz¹ i okropnym uœmiechem zwracaj¹c siê ku o³tarzowi - zajada i zapija
s³awne po wsze czasy wojsko cesarskie. Cedro by³ tak zg³odnia³y, znu¿ony i bezsilny z czczoœci, ¿e namyœla³ siê tylko nad tym, jak by z tym klech¹ pocz¹æ sobie najskuteczniej.
Uj¹³ go za ko³nierz od koszuli i popchn¹³ przed siebie, miêdzy t³um. Ksi¹dz pomkn¹³ ¿ywo,
schylaj¹c g³owê, jakby siê chroni³ od ciosu. Dotarli do zakrystii. Tam wszystko by³o powywalane razem z szufladami. Szafka ze œwiêtym naczyniem by³a rozbita, szuflady jej wyrwane, a samych przedmiotów oczywiœcie nie by³o œladu. Naokó³ tarza³y siê po ziemi ornaty, kapy
i bielizna koœcielna. Ujrzawszy du¿¹, ¿a³obn¹ kapê z czarnego aksamitu Krzysztof narzuci³
j¹ co tchu na ramiona z myœl¹, ¿e bêdzie mu s³u¿y³a za ko³drê. Zamierza³ teras na dobre zabraæ siê do ksiêdza. Obejrza³ siê na niego... Zobaczy³ p³acz¹cego pod œcian¹, z twarz¹ ukryt¹
w d³oniach. Œmiesznie wydatny a doskonale okr¹g³y brzuch ksiêdza miêdzy naiwnie pierwotnymi szelkami wstrz¹sa³ siê w krótkich i obcis³ych majtkach od g³êbokich szlochów. Ca³e
cia³o targa³o siê konwulsyjnym dreszczem.
Krzysztofa ogarnê³a przelotna, krótka litoœæ. Zbli¿y³ siê do starca i dotkn¹³ jego ramienia. Gdy
tamten podniós³ g³owê, spojrza³ mu w oczy z serca. Pokiwa³ g³ow¹, pokiwa³ g³ow¹... PóŸniej
poca³owa³ go w ramiê i rzek³ mu do ucha:
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- Wielebny ojcze, dawaj mi, co masz jeszcze do zjedzenia, bo zdycham z g³odu.
Ksi¹dz podniós³ na niego zap³akane oczy i z za³amanymi rêkoma wskazywa³ owo zniszczenie sprzêtów, szat koœcielnych, naczyñ... Byli ku sobie wzajem pochyleni, i w³aœnie Cedro
mia³ zamiar wyt³umaczyæ staremu kanonikowi dobrotliwie, z wyrozumia³oœci¹, ¿e to sam Bóg
karze go zapewne za ów kult wina oraz ciel¹t widokiem œwiêtego kadzenia przed wypielêgnowan¹ beczu³k¹ malagi, kiedy ksi¹dz schyli³ siê; zacz¹³ podnosiæ alby, kom¿e, sk³adaæ je
sekretnie, poœpiesznie, ze czci¹, w szufladach. Krzysztof mu nie przeszkadza³. Sam rozgl¹da³
siê po k¹tach, czy nie znajdzie jeszcze czegoœ sprofanowanego albo czegoœ do jedzenia...
W trakcie tych swoich zabiegów us³ysza³ szczêk klamki w najciemniejszym k¹ciku zakrystii.
Rzuci³ okiem i posun¹³ siê w tamtym kierunku, ale ujrza³ ju¿ tylko plecy i piêty proboszcza.
Drzwi zatrzasnê³y siê i klucz w nich szybko z tamtej strony zgrzytn¹³. Cedru wzburzony skoczy³, ¿eby œcigaæ ksiê¿ynê, ale za naciœniêciem klamki przekona³ siê, ¿e drzwi zosta³y z tamtej strony istotnie zamkniête.
Kanonik niew¹tpliwie czmychn¹³.
Nie pozosta³o nic innego, tylko wróciæ do prezbiterium i szukaæ tam po¿ywienia. Stan¹³ za
innymi przed o³tarzem. T³um rozgrzany wci¹¿ za kolej¹ klêka³ na stopniach i ch³epta³ malagê
i andaluzyjskie wino Alikante, porz¹dkiem otrzymuj¹c z³oty kielich z r¹k ¿o³nierza w kapie.
Ju¿ Krzysztof zbli¿y³ siê do o³tarza, ¿eby na stopniu klêkn¹æ i piæ za innymi, gdy na niego
kolejka przyjdzie. Odchodzi³ od przytomnoœci z g³odu, a g³ównie z pragnienia. Nagle pogarda buchnê³a z niego jak womity. Wypchnê³a go duma z tego szeregu. Poszed³ precz wprost
na swe miejsce kln¹c g³oœno i bardzo brzydko. Zawin¹³ siê szczelnie w aksamitn¹ kapê z tak¹
wœciek³oœci¹, jakby za chwila mia³ g³owê po³o¿yæ na no¿u gilotyny, narzuci³ na such¹ kapê
mokry, bia³y p³aszcz u³añski, siod³o ustawi³ jak wezg³owie. Mia³ pod rêk¹ lancê i rzemienie
siod³a, pistolety za pasem. Wydoby³ jeszcze fura¿erkê, pod³o¿y³ j¹ pod policzek, ¿eby choæ
g³owa le¿a³a na suchym. G³odny jak pies bezpañski zamkn¹³ oczy i wrzepi³ g³owê miêdzy
kule siod³a, ¿eby spaæ i nie patrzeæ na œwiat.
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„Siempre heroica”
Blisko szeœæ tygodni Cedro spêdzi³ na siodle z rzemieniem lancy na rêku, z ostrog¹ wpart¹
w bok bieguna. Mia³ teraz iberyjczyka, konia szybkiego jak wiatr.. Otrzyma³ go jeszcze w Tudeli, dok¹d na piechotê przyby³ ze swym siod³em. Od chwili wtargniêcia z pu³kiem jazdy na
prawy brzeg Ebra i w radosn¹ po górskich pustkowiach dolinê tej rzeki, nie zazna³ ju¿ jednej
chwili spokoju. Bra³ tedy udzia³ w niezrównanych szar¿ach lansjerów pierwszego pu³ku pod
Mallen i czternastego czerwca pod Alagon nad Xalonem, cudnym, bystrym, dzikim dop³ywem
Ebra ze strony po³udniowej. Szed³ w przedniej stra¿y ca³ego wojska, kiedy 16 czerwca zbli¿ano siê do Saragossy. Jeden z pierwszych przebieg³ we wszelkich kierunkach ów ogród pracowicie uprawny, zroszony licznymi kana³ami, zajrza³ do ka¿dego domu w podmiejskich wioskach - la Joyosa, Marlofa, Las Casetas, Utebo, Monzalbarba, pierwszy wreszcie dotar³ do
klasztoru San Lamberto w Molviedro. St¹d ju¿ nie by³o trzech wiorst do aragoñskiej stolicy.
Molviedro sta³o siê od tej chwili niejako domem pu³ku. Tu po trudach wypraw odpoczywano
w zimnych korytarzach klasztoru, tu nieraz mo¿na siê by³o ukryæ przed natarczywoœci¹ dziennych upa³ów i zimna nocnego, st¹d wreszcie wyruszano na setne i tysi¹czne ekspedycje, z których ka¿da by³a zatraceniem. Zapomnia³ ju¿ by³ Krzysztof liczby staræ, bójek, poœcigów na
g³adkich szosach wapiennych, wysadzanych drzewem eukaliptusa i platanu w rozdole rzeki
Ebro. Wiód³ teraz ¿ycie na spalonych od s³oñca wy¿ynach szosy madryckiej, wij¹cej siê przez
la Muela, przez Calatayud - i w dolinie Huerby na drogach przez Daroca, ponad kana³em królewskim, i za rzek¹, za Ebrem, na lewym bagnistym brzegu, w dolinie Gallego i na górach
ja³owych, solnych, kruchych od zwietrza³ego kamienia i sypkich od gipsu. Poniewa¿ szczup³a armia genera³a Verdiera, której zadaniem mia³o byæ opanowanie Saragossy, nie posiada³a
wcale magazynów, wiêc u³ani nadwiœlañscy musieli dostarczaæ dla ca³ego wojska zapasów
¿ywnoœci i fura¿u. Tote¿ dzieñ w dzieñ, podzieleni na oddzia³ki, od wczesnego rana pomykali w góry. Bogata, mlekiem i miodem p³yn¹ca dolina Ebra by³a zupe³nie pusta. Jedna czêœæ
mieszkañców usz³a do Saragossy, inna w góry, zabrawszy ze sob¹ dobytek. Trzeba by³o szukaæ stad owczych, krów i kóz w ich niedostêpnych kryjówkach. W ci¹gu tych szeœciu tygodni u³ani wyæwiczyli w sobie instynkty tropicieli i zbójów. Cedro odnalaz³ w sobie duszê jakiegoœ przodka z czasów Maæka Borkowica. Zobojêtnia³ ju¿ na przykroœci tego zawodu.
Owszem, odszuka³ w nim pewien szczególny urok, bezczeln¹ dumê, rozkosz tyranii, œmiech
zdrowy z ludzkich jêków. Ka¿da teraz chwila jego ¿ycia up³ywa³a pod ruchom¹ ska³¹ grozy.
Cz³owiek w górach napotkany to by³ wróg godz¹cy no¿em w serce. Zza ka¿dego krzaka czyha³a lufa strzelby, strza³ pada³ i kula œwista³a zza ka¿dego kamienia, a ka¿dy cieñ przelatuj¹cy zwiastowa³ œmieræ. Ale w tym w³aœnie m³oda dusza znalaz³a dla siebie ¿ywio³. By³a to
rozkosz: wyjœæ w kilkanaœcie koni wczesnym, modrym, zimnym rankiem w lipcu, nim s³oñce
wstanie zza gór ziemi Monnegros, co koñ skoczy przebiec ch³odne, mroczne aleje drogi pam352

peluñskiej, wyjechaæ z obrêbu oliw i winnic, zawróciæ na po³udnie ku Placencji, a stamt¹d
cichaczem rzuciæ siê w bok, w zgorza³e, sypkie, spadziste rumowia dolin. Wyjœæ z obszaru
cyprysa w rzadkie gaje pinii. Stamt¹d widaæ jak gdyby step zburzony, strzaskany, gdzie cisza
i g³usza, gdzie suchy, bezmglisty cieñ poranka le¿y nad dolinami jako wieko. Nagle wichrowym skokiem wpadn¹ do jakichœ kamiennych zagród, zastan¹ tam ludzi, z³api¹ stada. Przystawi¹ ze œmiechem lufy pistoletów miêdzy czarne oczy tym ch³opom ponurymi zmusz¹ ich,
¿eby jak niewinne baranki pêdzili swe stada na szosê i a¿ do samych bram oblê¿onej Saragossy. Nie zawsze jednak udawa³o siê tak «³atwo. Trafia³y siê dni, w których ci¹gu na pró¿no
pl¹drowali góry i w¹wozy a¿ pod sam szczyt Puig Cervero za Huerb¹, w kierunku na Belchite i ponurego w górach zamku Daroca, ¿e darmo rzucali siê w p³one p³askowy¿e ku Fuentes
nie spotykaj¹c na drodze ¿ywej duszy. Ile¿ to razy topi¹c byd³o wpadli na zaczajon¹ bandê
gerylasów, która rzuca³a siê na nich z krzykiem i no¿ami. By³y to ch³opy proste i dzikie, przyzwyczajone do ¿ywota w ziemi pustej i do wêdrówek w Pirenejach z kontraband¹. Przeszywani bez mi³osierdzia grotami lanc, wieszali siê u szyj koñskich, ostrzem no¿a rznêli k³êby
rumaka i godzili w serce jeŸdŸca. Wówczas to Cedro pozna³, czym jest lanca i jak m¹dre s¹
maksymy towarzysza Gajkosia. Nim wróg zdecyduje siê na skok - pêd konia i nastawiony
grot! Struga krwi i jêk œmiertelny stratowanego - oto wszystko. Zawsze niezwyciê¿ony pu³k
lansjerski tratowa³ ju¿ wielekroæ t³umy. Nieraz ju¿ Krzysztof pra³ w falach Ebra p³ótno swej
chor¹giewki, gdy siê sta³o twarde i jednej barwy od zesch³ej aragoñskiej krwi. Nieraz ju¿
wp³aw przeby³ p³ytkie, letnie fale rzeki. Wielekroæ œmiga³ po równinach lewego brzegu w uroczej dolinie rzeki Gallego, p³yn¹cej z Pirenejów, ¿eby wody swe po³¹czyæ z wodami Ebra tu¿
za murami Saragossy.
W tych wyprawach szeœciotygodniowych ju¿ wielekroæ okr¹¿y³ star¹ Caesaraugustê ze
wszech stron. Widzia³ j¹ od strony wynios³oœci Castellar z wy¿yn p³askowzgórza Placencji,
od strony po³udniowej z la Torecilla, i ze wschodu z p³aszczyzny Val de Osera. Rysowa³y siê
przed oczyma niezliczone wie¿e: wynios³y szczyt katedry Del Seo; olbrzymie kad³uby klasztorów - franciszkañskiego, w œrodku miasta, za bram¹ zwan¹ Quemada, na prawym brzegu
Huerby-Œwiêtego Józefa, na po³udniu -czworok¹t zamku inkwizycji Castel Aljaferia, na zachodzie kapucynów, przed bram¹ Carmen; okr¹g³e kopu³y i strzeliste wie¿e Nuestra Senora
del Pilar, nad samym brzegiem rzeki.
Widzieli dobrze most ³¹cz¹cy przedmieœcie Arcabal z g³ównymi przecznicami grodu, które
siêga³y a¿ do placu Engracia i bramy tego¿ imienia na po³udniu; szerokie zag³êbienie miêdzy
czarnymi gmachami w kszta³cie litery C - to jest Calle del Cosso, którego grube, œrodkowe
brzuœce pod franciszkanami i szpitalem ob³¹kanych stanowi³o wyd³u¿ony plac, dolne wyjœcie
kieruje siê za gmachem uniwersytetu ku Puerta del Sol, a górne przechodzi w plac targowy
i za klasztorem S. Juan de los Pañetes dosiêga w¹sk¹ uliczk¹ rzeki Ebro.
Mami³o ich i czarowa³o to miasto posêpne. Nie by³o fortec¹, bo je otacza³ jeno niski, dziesiêciostopowy mur i liche bramy. Widzieli pierwsze targniêcie siê na Saragossê dnia 15 czerwca
i atak w dniu 2 lipca, zdobycie wynios³oœci podmiejskiej Monte Torrero, opanowanie klasztoru
kapucynów. Byli przy zaciek³ym szturmie, obronie i spaleniu klasztoru Œwiêtego Józefa...
Poznali tu mêstwo jeszcze nie widziane, upór stalowy. Rozumieli to ju¿, ¿e maj¹ przed sob¹
nie oficerów i ¿o³nierzy, nie lud burzliwy i lec¹cy w rozsypkê, gdy natrze æwiczony batalion,
lecz lud potêg¹ fanatyzmu przeistoczony w armiê. Dowódca w tej olbrzymiej gromadzie nie
by³ mianowany z góry. „Góry” nie by³o.
353

Wodzem stawa³ siê najtê¿szy, najdzielniejszy i najzacieklejszy - przez jednomyœlny i jednog³oœny rozkaz masy. Jeœli Ÿle obmyœli³, nieskutecznie rzecz poprowadzi³, s³abo wykona³,
nêdznie zarz¹dzi³, za s³abo i miêkko natar³, nie walczy³, s³owem, na œmieræ, jak tego chcia³a
wola powszechna, wydawano nañ wyrok gor¹cym prawem, stawiano pod murem i jego w³asna podkomendna gromada kulami przeszywa³a mu serce. Tak zgin¹³ pu³kownik artylerii Pesino, tak zgin¹³ dowódca zamku Cinco-Villas - i inni. Gromady walcz¹ce nie by³y wcale podzielone na regularne oddzia³y. By³y to kohorty, które przyci¹gn¹³ i kupi³ geniusz wodza. Im
wydatniejsza by³a si³a tego geniuszu, tym oddzia³ liczniejszy. Wódz danego oddzia³u nie zale¿a³ w³aœciwie od naczelnego dowódcy: spe³nia³ rozkazy wydane z góry o tyle, a ile je uzna³
za zmierzaj¹ce do celu. A jednak wszyscy jak jeden byli w danym razie pos³uszni wodzowi,
na jakiego z woli ludu wyrós³ Don Jose Palafox.
U³ani polscy stoj¹c na górach i patrz¹c na posêpne miasto myœleli o nim jako o duszy znajomej i czuj¹cej. Lubili tak stan¹æ oddzia³em, patrzeæ w nie d³ugo... Nieraz Krzysztof Cedro
zatrzyma³ konia i zapamiêta³ siê w dumaniu. Serce ³ama³o siê w nim od tych rozmys³ów, rêce
siê trzês³y. Z duszy jego wybucha³a zaciek³oœæ, a z ust rwa³ siê mœciwy okrzyk: - Musisz i ty
zgin¹æ, mara! Nie bêdziesz nam sta³a przed oczyma, zmoro przeklêta! Przeciw karnym, przeciw regularnym, przeciw æwiczonym czworobokom stawiasz dumê swej woli, potêgê swojej
wynios³ej anarchii! Cha, cha! Musisz zgin¹æ!
Gdy przedsiêwziêto sprowadzenie z Pampeluny czterdziestu szeœciu dzia³ wa³owych, haubic
i moŸdzierzy w celu rozpoczêcia regularnego oblê¿enia, pu³k u³añski broni³ tego transportu
od napaœci gerylasów w czasie sp³awiania go Kana³em Aragoñskim. W tej dobie nie by³o spoczynku ani dniem, ani noc¹. Szli ci¹gle wp³aw raz na tê, drugi raz na drug¹ stronê kana³u.
Zachodzili drogê bandom zstêpuj¹cym z gór, siepali siê z nimi w zasadzkach, po wy³omach
skalnych i w do³ach górskich. Nareszcie transport œci¹gniêto pod Saragossê i oblê¿enie zarz¹dzono w ten sposób, ¿e opasano czêœæ miasta z zachodu i po³udnia, czyli od rzeki Ebro do
fortu Monte Torrero. Czêœæ wschodnia z ca³ym przedmieœciem i zarzeczem by³a wolna.
Pod koniec lipca Krzysztof, jako znaj¹cy jêzyk francuski, wybrany zosta³ z szeregu do kompanii in¿ynierskiej i artyleryjskiej, któr¹ ze zdolniejszych u³anów i piechurów sk³ada³ i formowa³ kapitan lansjerów Hupet. Liczba wykwalifikowanych artylerzystów by³a tak w armii
nieznaczna, ¿e genera³-in¿ynier Lacoste, który mia³ kierowaæ robotami oblê¿niczymi, rozporz¹dza³ kilku zaledwie oficerami. Bateria powierzana kapitanowi Hupetowi sta³a pod Monte
Torrero. Artylerzyœci mieli teraz za zadanie kierowaæ sypaniem baterii. U³atwia³a te prace
wielka obfitoœæ rowów irygacyjnych, wykopanych jeszcze przez pracowitych Morysków, oraz
naturalnych fos, przez które szluzy z kana³u królewskiego wyprowadza³y wodê do ogrodów.
Przechodzi³o têdy równie¿ wysoko obwa³owane ³o¿ysko rzeki Huerby. Drzewa oliwne rozci¹ga³y siê a¿ do samych murów miasta. Tote¿ mieszkañcy dniem ciêli kulami wypielêgnowane gaje, rwali ogrody, burzyli w nich domki letnie, ¿eby ods³oniæ roboty Francuzów i kulami spêdzaæ zatrudnionych ch³opów.
Krzysztof porzuci³ konia i wyprawy, aczkolwiek nie zmieni³ uniformu ani nie przesta³ nale¿eæ do swego pu³ku. Siedzia³ teraz w kana³ach i dyrygowa³ powierzonym mu oddzia³em ch³opów aragoñskich, którzy pod kar¹ œmierci musieli budowaæ narzêdzia œmierci dla swych
wspó³rodaków. Co chwila z bagnetem w rêku odpiera³ wycieczki mieszkañców miasta napastuj¹cych albo uœmierza³ wybuch³e w rowach na podobieñstwo prochowych min bunty robotników. Z murów i wie¿ klasztornych bez przerwy sypa³y siê kule, wypada³y brandkugle, ka354

wa³y ¿elaza i kamienie. Nocami uczy³ siê sztuki stawiania dzia³obitni, sypania przedpiersiów,
rzniêcia strzelnic, ich policzków i pokolanków, uk³adania pod³o¿a armat, stawiania sworzniów i ³uków wkopanych. Oblê¿eni otrzymali w tym czasie posi³ki w liczbie dwu tysiêcy ludzi gwardii hiszpañskiej, ale i Francuzi wzmocnieni zostali przez dwa pu³ki liniowe, które
z Francji nadesz³y. Baterie zosta³y ustawione na legarach, ostatnie wbite gwoŸdzie pomostowe, przedpiersia wy³o¿one faszynami. Na ¿¹danie poddania miasta Palafox odpowiedzia³ wyrazami: „Walka na no¿e!”
Trzeciego sierpnia ryknê³y wszystkie armaty. Czwartego bito od œwitu w zamek Aljaferia,
odwieczne wiêzienia inkwizycji, w bramê Carmen i w bramê Engracia. Zarazem strzelcy polscy ruszyli po drugiej stronie rzeki Ebro na przedmieœcie Arcabal. Krzysztof Cedru sta³ w baterii naprzeciwko klasztoru Engracia. Poniewa¿ przewidywano, ¿e brama tego dnia musi byæ
zatarasowana wañtuchami z piaskiem, bito wy³omy obok niej z prawej i lewej strony w murach nale¿¹cych do klasztoru. Ogromne zabudowania jego sta³y na nieznacznym wzniesieniu
i tworzy³y ca³oœæ odosobnion¹. Batalion pu³ku siedmdziesi¹tego i ca³y pu³k pierwszy piechoty polskiej sta³y w przykopach, czekaj¹c na dany znak. Cedro z towarzyszami artylerzystami
otrzyma³ rozkaz wziêcia udzia³u w szturmie z karabinem w rêku, gdy szwadron konny nadszed³ do asekuracji armat.
Ludzie byli spragnieni walki, kobiet, rabunku. Dr¿eli do bitwy. Oko³o godziny jedenastej z rana poczê³y waliæ siê i w s³upy kurzu obracaæ mury klasztorne. Na prawo od bramy, w pierwszy wy³om, rzuci³ siê natychmiast kapitan Bal. Za nim przez most na rzece Huerba ruszy³a
garœæ u³anów artylerzystów. Wœród wœciek³ego upa³u, w ogniu strza³ów buchaj¹cych jak gromy i pioruny ze strzelnic kutych w murze klasztoru, przypadli do wy³omu. Ujrzeli tutaj oko
w oko obroñców. Rzucili siê jedni na drugich jak rozjuszone zwierzêta. Rzygnê³a z przebitych piersi krew. Wa³ trupów zagrodzi³ wejœcie. Mury klasztorne z trzaskiem pada³y. Wali³y
siê sufity i z piêter lecia³y zastêpy ch³opów w g³¹b piwnic. Belki mia¿d¿y³y ich, oberwane
piece i œciany zasypywa³y od razu. Krzysztof znalaz³ siê nad brzegiem jednej z tych jam.
Oniemia³. W dymie i s³upach ceglanego py³u, w ruchomych gruzach pod swymi stopami widzia³ gmeranie siê tej konaj¹cej miazgi. G³owy obwi¹zane czerwonymi chustkami w sposób
œwi¹teczny na obraz du¿ej obrêczy; d³ugie w³osy wysmarowane t³uszczem, we³niane p³aszcze w bia³e i niebieskie pasy, a siêgaj¹ce do samej ziemi jak togi rzymskie... Wierzga³y i roi³y siê nogi w bia³ych poñczochach i czarnych aksamitnych spodniach, trepy drewniane z czarnymi wst¹¿kami zwi¹zanymi w tyle nogi. Wyci¹ga³y siê jeszcze rêce œciskaj¹ce d³ugie no¿e.
Z rozwartych jam w rozpêk³ych œcianach wypada³y coraz to nowe szeregi wystrojonych œwi¹tecznie; rzuca³y siê na napastników ze œlepym mêstwem. Zamordowano ich bagnetem i zepchniêto do wspólnego z tamtymi grobu. Piechota polska wtargnê³a w wy³omy klasztoru.
Depc¹c ranionych i konaj¹cych, biegn¹c po gzymsach obok piwnic pe³nych konania, zbroczeni krwi¹, w poszarpanych ubraniach, z lufami lepkimi i ociekaj¹cymi, chy¿o wypadli
wreszcie na pierwszy plac.
Engracia!
Nareszcie w³amali siê do tego wœciek³ego miasta!
Plac by³ pusty. Gdy wyszli na jego œrodek, jak grad sypnê³y siê na nich strza³y, runê³y z góry
kamienie. W œlepych murach, martwych, tylnych œcianach domów powybijane by³y od dawna oskardem w¹skie otwory. Z ka¿dego z nich b³êkitny dym wybucha³. W¹skie ulice wiod¹ce
w miasto, istne szpary miedzy rzêdami wysokich kamienic, by³y œwie¿o zamurowane albo
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zawalone worami piasku. Okna dolne w mieszkaniach, drzwi sklepów, wejœcia do sieni by³y
równie¿ zamurowane i pe³ne niedostrzegalnych strzelnic. Nigdzie drzwi! Ani jednego ¿ywego cz³owieka! Nieprzyjaciela jak gdyby nie by³o!
Druga straszliwa salwa strza³ów... Dym buchn¹³ z jednolitych murów i s¹czy³ siê smugami...
Kilkadziesi¹t trupów pad³o na bruk. Oficerowie sformowali plutony i popod murami d¹¿yli
co tchu nazad, ku bramie Engracia. Tu siê ukry³o wojsko za zrêbami poszarpanego klasztoru.
ZnaleŸli bramê zawalon¹ niezmiern¹ mas¹ worków ziemnych, które tworzy³y za wierzejami
górê równ¹ ich wysokoœci. Kazano batalionowi drugiego pu³ku piechoty polskiej odci¹gn¹æ
owe wory spod bramy. Rzucili siê do roboty, radzi, ¿e nie id¹ choæ chwilê na œlepe, dymi¹ce
mury. Miedzy innymi pracowa³ tam i Cedru. Gdy ju¿ 2 dobr¹ godzinê norii ogromne sacs à
terre, omdlewa³ prawic z trudu. Ca³y by³ zlany potem, brudny i niemal œlepy od dymu i kurzu. Dysz¹c ciê¿ko, usiad³ na worku i wyci¹gn¹³ nogi. Ani jednej myœli... Gdzie to on jest
i co robi? Co to za wory i do czego? Huk straszliwy armat grzmota raz w raz w czo³o, w ciemiê g³owy. PrzeraŸliwe jêki umierania... Gdzie to on tu jest’?
Tu¿ obok pod murem, w jego fioletowym cieniu, chodzi³ tam i z powrotem niski oficer,
szczup³y, chudy brunet z piêknymi oczyma. Szpadê obna¿on¹ trzyma³ w rêce. Cedru rzuci³
na niego przekrwawionym okiem i nie by³ pewny, czy rzeczywiœcie widzi tego cz³owieka, czy
to mo¿e mu siê przypomina jakiœ wypadek z takim cz³owiekiem. Oficer stan¹³ nad nim i z
uœmiechem ironii coœ mówi³. Wœród buchania strza³ów, wœród owych galopem pêdz¹cych fal
powietrza, wœród walenia w mury pobliskie oskardów saperskich, wpoœród ryków „na pomoc!”, wrzasków konania i przesmutnych jêków a wo³añ - nic móg³ dos³yszeæ.
Zerwa³ siê na nogi i wyprostowa³.
- Sk¹d siê tu wzi¹³eœ, ufanie z wciêt¹ tali¹? - wkrzycza³ mu kapitan w ucho.
- Odkomenderowany do armat Hupeta kapitana...
- Rozumiem. Spracowa³eœ siê waæpan?
Cedro spojrza³ na niego ze zdumieniem.
- Znam waœci z widzenia, z wieœci, ze s³uchu, panie Cedro.
Krzysztof uk³oni³ siê po wojskowemu.
- Jesteœmy w dalekim powinowactwie. Nazywam siê Wyganowski.
Rotowe salwy strza³ów i nowy huk armat spod Aljaferii przerwa³ rozmowê. Za chwilê
Krzysztof siedzia³ znowu na swym worku, a oficer chodzi³ wyd³u¿ muru.
A nazywaj siê i jak chcesz, diable czubaty... - rozmyœla³ Cedro. - Powinowactwo...
Rzuci³ mimo woli wzrokiem w stronê ruin klasztoru i znowu dojrza³ zawalone piwnice. Z rumowia wy³azili ludzie. Ga³gany na nich krwawe, obdarte. Gêby straszliwe, oczy w niego z daleka patrz¹. Có¿ za oczy!
- Wyganowski... - szepc¹ usta - w dalekim powinowactwie... Cedro... Cha, cha! Cedro! Nie
ma ju¿, bracie, Krzysztofa Cedry. Poszed³, braciszku, i nie ma... Och, nic ma...
Nied³ugo pozwolono mu melancholizowaæ w tym sposobie. Wezwany ponownie do noszenia
worków, musia³ z kolegami chwyciæ za pierwszy ciê¿ar z brzegu i dŸwigaæ go wœród niewys³owionej spiekoty. Na placu Engracia rozwi¹zywano wory i wywalano piasek na kupê.
Ciekawym - myœla³ Cedru ze œmiechem, biegaj¹c tam i z powrotem jak koñ w kieracie - jakie te¿ to ch³opczyki bêd¹ znowu nasypywa³y ten piasek w worki? Czy mo¿e my sami?
Skoro barykada zza bramy zosta³a usuniêta, skruszono m³otami jej olbrzymie wrzeci¹dze
i rozwarto wrótnie na œcie¿aj.
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Pu³k czterdziesty czwarty wwali³ siê teraz w ulicê, na plac i w dziedziñce klasztorne. Co jeszcze nie zginê³o pod gruzami muraw, to teraz kona³o pod bagnetem. Opuszczono zabudowania klasztoru Œwiêtej Engracii wówczas dopiero, gdy ju¿ nie zawiera³y w sobie ¿ywego
obroñcy.
Wówczas ca³a si³a francuska zebra³a siê w kolumnê, ¿eby wtargn¹æ do œrodka miasta i dojœæ
do mostu. Z placu Engracia trzy wyjœcia prowadzi³y w trzy strony. Pierwsze na zachód do
placu i bramy Carmen obok klasztoru œw. Józefa Del Calzas. Na pó³noc sz³a g³ówna arteria
miasta-ulica Engracia, otwieraj¹ca siê na Calle del Cosso i wraz z ulic¹ œw. Giliusza (od Cosso do mostu) przecinaj¹ca gród na dwie prawie równe czêœci. Trzecie wyjœcie wiod³o na
wschód, w ogrody i bocznice ku bromie Quemada.
Wojska musia³y iœæ wprost, w ulicê Engracia. Wezwano saperów odzianych w zbroje oblê¿nicze, zaopatrzonych w oskardy, i ruszono gromadnie na mur zagradzaj¹cy w¹sk¹ szczelinê.
Kiedy narzêdzia z dŸwiêkiem uderzy³y w kamienie barykady, istne piek³o runê³o na napastników. Z dachów, z facjat, z nielicznych okien i strzelnic, z ka¿dego piêtra i zza ka¿dego niemal kamienia runê³y g³azy, bry³y ¿elaza, chlusnê³y kadzie wrz¹cego oleju i wody. Dym karabinowy bucha³ zewsz¹d, nawet z ziemi, z okien piwnicznych.
Francuzy i oddzia³y polskie bi³y w mur bagnetem. Rypali w nim szczerby, wszczepiali weñ
paznokcie i koñce stóp, darli siê na szczyt po wbitych karabinach jak po szczeblach. Skoro
ruszono mur przecznicy z wierzchu, rzucili siê na pojedyncze kamienie i rwali je go³¹ garœci¹
w ogniu i dymie, wœród wal¹cych siê gruzów.
Nim Hiszpanie zdo³ali wymordowaæ pierwsze szeregi, ju¿ ta barykada by³a roztrzêsiona bagnetami i zamieni³a siê na osypisko ceg³y i wapna. Oszala³y zastêp zdobywców wlecia³
w w¹sk¹ czeluœæ ulicy jak wybuch, jak pocisk ludzki wyrzucony przez si³a piekieln¹. Zemsta
rzuci³a ich naprzód. Rozjuszony, œlepy gniew ¿elaznym kañczugiem gna³ do biegu. Ale skoro
tylko wychynêli z do³u na wy¿ynê gruzów zas³ony i pokazali siê w ulicy, z g³êbi tego przejœcia runê³y w nich strza³y armatnie. Zatrzês³y siê i stokroæ odda³y huk olbrzymie, czarne bezokienne gmachy, mury klasztorów, dzwonnice i wie¿e koœcio³ów. Kartacze porwa³y w sztuki
pierwsze g³owy i piersi. Jasna krew strug¹ œcieka³a po ceg³ach w p³askie rynsztoki ulicy. Ca³a
ona jak d³uga by³a poprzegradzana przedpiersiami. Wywalony bruk, p³yty marmuru i porfiru,
wywalona z g³êbin ziemia tworzy³y jakoby schody olbrzymie, wiod¹ce w dó³.
Miejsca nie zajête pod barykady podarte by³y przez rowy. Za pierwsz¹ bateri¹ widaæ by³o
ni¿ej drug¹, dalej trzeci¹. Cztery bli¿sze bocznice z lewej strony ulicy Engracia i trzy dalsze
z prawej by³y zabarykadowane nagim murem powy¿ej pierwszego piêtra. Wszystkie drzwi
i okna zabite g³azami. Entuzjastyczne, ob³¹kane zdumienie w³osy napastuj¹cemu t³umowi zje¿y³o. Mieli iœæ w tê czeluœæ w¹sk¹ i siêgaj¹c¹ ob³oków. Ulica ta wygl¹da³a jak nieznaczne
pêkniêcie miedzy niebotycznymi murami. Wst¹¿eczkê ognistego b³êkitu ledwo by³o widaæ
miêdzy gzymsem a gzymsem dachu. Tego jeszcze zdobywcy napoleoñscy nie widzieli na szerokiej ziemi. Œciêli zêby, œcisnêli w rêkach luty karabinów i czekali na znak komendy. Jednym susem skoczyli ku ziej¹cym paszczom armat na wzniesieniu. Dopadli. Ujrzeli oczyma
¿ywych ludzi w tych murach ¿ywych. Ujrzeli zimnych, spokojnych kanonierów, ³aduj¹cych
strza³ nowy. Tamci nie uszli przed lec¹cym t³umem. Z milcz¹c¹, blad¹, nieustraszon¹ pogard¹
bronili siê wyciorami. Na rozkaz poddania siê odpowiadali mamrotaniem modlitwy œmiertelnej i œmiertelnymi ciosami. Powaleni na ziemiê, bronili siê no¿em wyrwanym zza pasa. Konaj¹c od stu w jedne piersi pchniêæ bagnetu, szarpali zêbami rêce i twarze ¿ywych i umar357

³ych, jak psy oszala³e z dzikiej mi³oœci swojej, gdy nie daj¹ napadniêtego domostwa. Sk³ute
i roztrzêsione na bagnetach krwawe ich trupy po przejœciu zwyciêskiej kohorty Francuzów
zwis³y na wznak, z rozkrzy¿owanymi rêkoma, na ³o¿ach, ko³ach i osiach armat jak potargane
strzêpy sztandaru.
Pierwszy pu³k piechoty nadwiœlañskie j i batalion pu³ku siedmdziesi¹tego pod wodz¹ genera³ów Verdiera i Lacoste’a przesz³y przez pierwszy wa³ i rzuci³y siê na drug¹ bateriê. Zaledwie,
trupami zawalaj¹c ulicê, wyminêli jedn¹ z przecznic, rzuci³ siê na nich zza barykady t³um Hiszpanów. Musieli teraz walczyæ na wsze strony, ra¿eni z góry bez jednej chwili wytchnienia.
Krzysztof Cedru znalaz³ siê w ulicy Engracia pod bezpoœredni¹ komend¹ genera³a-in¿yniera
Lacoste’a. Wkrótce jednak koleje walki rzuci³y go miêdzy inne grupy. Oszo³omiony, og³uch³y od huku, jak w twardym œnie pêdzi³ naprzód z innymi, przyciskaj¹c figurê swoj¹ do
murów niezmiernych kamienic. Przebrn¹³ rowy i ¿ywe wa³y pierwszej baterii i z nag³a trafi³
w wy³amane wejœcie trzeciej uliczki, skrêcaj¹cej od Engracia na lew¹ stronê. Wolty¿erowie;
pierwszego pu³ku zmagali siê tu jeszcze z Hiszpanami. Rzuci³ siê i on w t³um. Obroñcy, wymordowani w samym wy³omie, poranieni i sk³uci, rozpierzchli siê, i tylko z górnych okien
wci¹¿ jeszcze pada³y strza³y. Ktoœ ze starych wiarusów doradza³, ¿eby siê kryæ popod murami i posuwaæ niepostrze¿enie za wy³om, ku zakrêtowi uliczki. Krzysztof uczyni³ za innymi,
co kazano. Przylepiony plecami do muru, posuwa³ siê krok za krokiem z palcem na cynglu,
³ypi¹c jeno oczyma, z której te¿ strony pocisk go trafi. Okna w tym ca³ym przejœciu by³y na
dole pozamurowywane do po³owy, tote¿ tam i sam mo¿na by³o przewidzieæ strza³, gdy ukazywa³a siê czapka, koniec fuzji, gdy mignê³y p³omieniste, czarne oczy.
Przyszli nareszcie do rogu ulicy. Ich droga by³a prostopad³a do kierunku g³ównej drogi ataku.
Z miejsca, gdzie siê znaleŸli, sz³a w¹ska bocznica pod k¹tem prostym, a równolegle do ulicy
Sant’ Engracia w kierunku klasztoru franciszkanów. Nastawiwszy ucha s³yszeli gwa³town¹
wrzawê przy koñcu trzeciej linii tego kwadratu, która to linia musia³a znowu ³¹czyæ siê z ulic¹
Engracia. Tam pêdzili jeszcze pojedynczo ranni Hiszpanie, wlekli siê upadaj¹cy.
Siedmiu przypadkowo zgromadzonych piechurów, a miedzy nimi u³an-piechur Cedro - puœci³o siê na oœlep w te zau³ki. Przeczuwali. ¿e trafi¹ na barykad i zajm¹ jej ty³y. By³o tam
mroczno i zupe³nie pusto. Szli cichaczem, nic postrze¿eni przez nikogo. Skradali. siê na palcach jak lisy po obudwu stronach przesmyki, plecami smaruj¹c po murach. Bez straty i przeszkody dotarli do rogu.
W uliczce, która by³a czwarta przecznic¹ arterii Sant’ Engracia, a pierwsz¹ od strony klasztoru
franciszkanów, wyjrzawszy zza wêg³a ujrzeli garœæ Hiszpanów walcz¹c¹ na murze. Trwa³a i wysoka pochmurówka z ceg³y zamyka³a tê uliczkê i dzieli³a j¹ od g³ównej krwawej arterii. Za
murem le¿a³y na kupie klawikordy, kanapy, szafy, wozy, stosy wyrzuconych mebli i kupy worów z piaskiem. Na nich to czyhali ludzie pokrwawieni, przewa¿nie ranni, i bez przerwy strzelali. Kobiety nabija³y broñ. dzieci po dawa³y j¹ obroñcom. Na samym szczycie sta³o kilku m³odych i zdrowych ¿o³nierzy. Ci bronili przystêpu do tego miejsca karabinem. Wolty¿erowie porachowali ów t³umek oczyma... Za chwilê wypadli zza wêg³ów ulicy i z krzykiem rzucili siê na
barykad. Spostrzegli ich obroñcy i przywitali strza³ami, nim do podnó¿a barykady przypaœæ zdo³ano. Zarazem ocknê³a siê ulica. We wszystkich oknach na górze i dole przed nimi ukaza³y siei
g³owy i lufy. Huknê³y strza³y i dym zaci¹gn¹³ ulicê. Obroñcy barykady zeskoczyli z niej kilku
susami i zwarli siê z wolty¿erami. Przez górne otwory okien zaczêli wy³aziæ ludzie starzy, baby
z siekierami, z tasakami, ukazywa³y siê piêœcie b³yszcz¹ce od sztyletów i bia³e wyszczerzone
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zêby. ¯o³nierze polscy utworzyli maleñki czworobok naje¿ony bagnetami. Wolty¿er stoj¹cy
w œrodku pchn¹³ drzwi, przy których sta³. Otwar³y siê z trzaskiem przymkniête po³owy. Ujrzeli
za sob¹ w¹sk¹ sieñ i ceglane schody prowadz¹ce w górê. W mgnieniu oka wœliznêli siê czworobokiem do tej sieni i zwrócili wszystkie bagnety w ulicê. Dwu nabija³o broñ, piêciu wolty¿erów i szósty Cedru nie odejmowali kolb od szczêki.
Utworzy³ siei za chwilê doko³a tej sieni zator ludzki z obudwu stron. Cedru by³ na froncie
czworoboku, sta³ na progu i os³ania³ kolumnê. Tu¿ za progiem od strony wschodniej, wiec
od strony ulicy Engracia i nie zdobytej Jeszcze barykady, wysoki, czarny dum wystêpowa³
w uliczkê grub¹ skarp¹ na jakie pó³tora ³okcia. W tym to wystêpie by³y na wszystkich piêtrach okienka jedno nad drugim. By³o tak¿e oknu na dole, zamurowane do po³owy. W górnym otworze, który Cedro móg³ widzieæ, bo znajdowa³ siê w linii jego strza³ów, a na odleg³oœci co najwy¿ej dwu luf karabinowych ukazywa³a siê raz po raz g³owa. Dym stamt¹d bucha³. Wzi¹wszy w rêce nabity przez kamrata karabin Krzysztof uwa¿nie zmierzy³ w to okno.
W tej samej chwili znowu mignê³a tam bia³a twarz. Z³o¿y³ siê lepiej do strza³u... Tak oto
z kolb¹ przy szczêce znieruchomia³ pod kulami nieprzyjació³. Nie móg³ œci¹gn¹æ cyngla. Prostu w jego oczy z mroków owego otworu patrza³y oczy jakby natchnionego anio³a, straszne
i cudowne, szeroko od uniesienia rozwarte. Czarna burza w³osów nad bia³¹ twarz¹, któr¹
w maskê zgrozy œci¹gnê³o mêstwo i zdziczenie bojowe.
Jak¿e jesteœ piêkna... - marzy³ Cedro, pe³en p³omienistego wesela i zachwytu, mierz¹c miêdzy te oczy, surowo w niego wlepione.
Run¹³ jego strza³. Pocisk dymu osmali³ mu twarz i na chwilê oœlepi³ oczy. Gdy dym siê rozpad³, bezw³adnymi oczyma patrza³ u³an w jamê okna. Oto zza futryny wysuwa siê cichaczem
bia³e czo³o i oczy widma ogarn¹ napastnika. Szczêœcie owia³o mu twarz. Uœmiech ow³adn¹³
jego oczyma i ustami. Stali przez mgnienie Ÿrenicy, trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ setki lat, naprzeciwko siebie z oczyma w oczy zatopionymi. Chwila ta trwa³a krócej, ni¿ zajmie czasu podanie
z r¹k do r¹k nabitego karabin...
Bieg³ ku uwiêzionym w bramie zastêp coraz wiêkszy. Ujrzawszy istny przed sob¹ t³um, piechur
rzuci³y weñ jeszcze jedn¹ salwê strza³ów, a potem, nie myœl¹c wcale, co bêdzie dalej, zatrzasnê³y drzwi owej sieni za sob¹, za³o¿y³y ogromn¹ sztang¹ ¿elazn¹ od wewn¹trz. Nie wiedzieli,
gdzie s¹. Ciemnoœæ ich teraz ogarnê³a zupe³na. Nie maj¹c nic do stracenia skierowali siê w g³¹b
sieni. Trafili tam na owe schody ceglane. Kiedy Krzysztof wbiega³ pierwszy na w¹skie, krête,
wydeptane tupnie z ceg³y, rozwar³y siê przed nim w ciemnoœci jakieœ drzwiczki. Ktoœ krzykn¹³
o kilka kroków przed nitu. ¯o³nierz pchn¹³ w to miejsce bagnetem, ale uderzy³ w szczery mur.
Czaj¹c siê i wszystkie zmys³y posy³aj¹c na wzwiady, szed³ w górê za szelestem kroków, które
przed nim w mroku zniknê³y. Cichu skradali siê towarzysze. S³ychaæ by³o tylko ich gor¹ce, spracowane, z³owieszcze oddechy. Zbójeckie oczy przenika³y ciemnoœæ. Byli jak jednoosobowe
widmo œmierci nawiedzaj¹ce cichy dom. Rêkoma wiedli po ciemnych i ch³odnych œcianach,
szukaj¹c drzwi do mieszkañ. Komin krêtych schodów otwar³ siê na pierwszym piêtrze w niewielk¹ platformê. Drzwi prowadzi³y na zamkniête podwórze, dooko³a którego bieg³a galeria
drewniana. Chy³kiem wyjrzeli na dziedziñczyk. Nikogo.
Trzy kury najspokojniej spacerowa³y w dole, na s³oñcu, pokrakuj¹c i dziobi¹c niewidzialne
ziarenka. Na balkonie papuga zielona buja³a siê w wysokiej klatce okr¹g³ej z czerwonych
prêtów. Œwiat³o s³oneczne ognistym, prawie ¿ó³tym p³atem le¿a³o na jednej ze œcian i cz¹stce
maleñkiego dziedziñca.
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Nie wyda³o siê rzecz¹ bezpieczn¹ wkroczenie z obrêbu murów na ów balkon drewniany. Posunêli siê wy¿ej, na drugie piêtro, schodami tak samo krêtymi, po wydeptanych stopniach
z ceg³y. Gdy byli w po³owie wysokoœci tego drugiego komina, pos³yszeli na jego szczycie lekki szmer. Stanêli.
By³a cisza. Ale skoro pierwszy z id¹cych znalaz³ siê w sferze œwiat³a, zezem padaj¹cego z góry, buchn¹³ w nich strza³. Przodownik stêkn¹³ i bez s³owa, jak wór piachu bezw³adnie siad³
na miejscu. Natychmiast przeskoczy³ go nastêpny i wypad³ na wierzch. Za nim inni kolej¹.
Rozleg³ siê drugi strza³. Po nim trzeci prawie jednoczeœnie. Ujrzeli przed sob¹ kilku mê¿czyzn uzbrojonych. Byli to ksiê¿a. Pistolety dymi³y siê jeszcze w rêku tych s³ug o³tarza.
W mgnieniu oka trzej starcy legli we w³asnej krwi, charcz¹c i pazurami szarpi¹c nogi ¿o³nierzy. Czwarty i pi¹ty ucieka³ we drzwi na prawo. Jednego dopad³ Cedro. Ksi¹dz nagle odwróci³ siê i jednym susem stan¹³ przy u³anie. By³ to cz³owiek w sile wieku, z twarz¹ szarob³êkitn¹, z siwymi w³osami, krótko, przy samej skórze ostrzy¿onymi. Po lufie karabina zgrzytn¹³
i zeœlizn¹³ siê siny promieñ sztyletu. Gdy tak raptem w przera¿eniu i napastliwym szale znaleŸli siê pierœ przy piersi, z rêkoma wzniesionymi do ciosu, Cedru zobaczy³ jego straszne
czarne oczy, rozdarte od zemsty i nieruchome, jego zêby bia³e jak ser i rozdête przez furiê
nozdrza. Zdzieli³ go karabinem z do³u w brzuch. od jednego zamachu ramion. Ksi¹dz zgi¹³
siê wpó³ i z wolna pad³ w ty³. Wtedy nie wiedz¹c wcale, co czyni, Krzysztof w mgnieniu oka
dŸwign¹³ karabin, obróci³ go m³yñcem kolb¹ do sufitu i zada³ uderzenie w jêcz¹ce piersi.
Bagnet przebi³ wszystko i uwi¹z³ w pod³odze. Wyrwa³ go u³an z trudem i poszed³ za innymi
we drzwi napotkane, otrz¹saj¹c buty i spodnie zbroczone od krwi, która wytrys³a i pierzch³a
na wsze strony.
- Kokoszki! - wrzasn¹³ wolty¿er id¹cy na przedzie.
Kiedy zajrzeli do pokoju, dostrzegli tam ze dwadzieœcia kobiet ró¿nego wieku, starych i m³odych.
Sta³y skupione, zbite, jakby zlepione miêdzy sob¹ w jednolit¹ masê w ciemnym k¹cie du¿ego
salonu. Martwymi oczyma patrzy³y we drzwi. Nim s³owo rzec, gromada ta zosta³a rozerwana, rozbita na sztuki, rozpatrzona w œwietle okna. Stare i starzej¹ce siê wyrzucono za ³by,
kolbami i kolanem za drzwi, do nastêpnego pokoju. Zostawiono siedm sztuk, co najm³odszych. Miêdzy ostatnimi Cedru ujrza³ twarz z okna na dole tej kamienicy. Domyœli³ siê, ¿e
ona to bieg³a przed nim w mroku po schodach. Ona da³a znaæ ksiê¿om...
Przypad³ do niej skokiem. Porwa³ w ramiona. Zawar³ je z ¿elazn¹ sil¹. Nikt mu jej nie broni³.
Teraz wœród straszliwego milczenia. które tê ciemn¹ salê nape³ni³o, dawa³y siê s³yszeæ tylko
jêki, wzdychania i p³acz konaj¹cych. ¯o³nierze zawarli drzwi jedne i drugie. Z rozwœcieczonym poœpiechem zabarykadowali je sto³ami, sto³kami, wszystkim, co by³o pod rêk¹. Na chwilê przerwa³y ciszê b³agania. skaml¹ce szepty o mi³osierdzie, o zmi³owanie, zaklêcia i szlochy.
Wszystko to ucich³o, gdy mazowieckie garœcie œcisnê³y delikatne gardzio³ki Aragonek. S³abe, wypielêgnowane cia³a nie mog³y siê oprzeæ powaleniu piêœci¹ na ziemiê, nogi ugiê³y siê.
Zdarte zosta³y w mig suknie...
Cedro sta³ przed swoj¹ wybrank¹ i patrza³ na ni¹ blady jak trup. Oczy jego lata³y b³yskawicami naokó³, badaj¹c, czy ju¿ wszyscy towarzysze obezw³adnieni. Wtedy znowu bez trwogi
móg³ spojrzeæ na ni¹. Te same ujrza³ samoœwiec¹ce oczy, czarne a przezroczyste jak jasna,
niezgruntowana woda. Nie mia³a wiêcej nad szesnaœcie lat. By³a wysmuk³a, widzialna prawie w swej sukni przejrzystej. Oczy jej skamienia³y od straszliwego widoku, który siê przed
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nimi roztoczy³. Wa³ka i szamotanie siê jej sióstr czy krewniaczek - zmia¿d¿y³y j¹ na proch.
Usta rozpad³y siê chwytaj¹c szybki dech. Jakieœ dŸwiêki w wiotkich wargach... Cedru postrzeg³, ¿e mózg w jej g³owie wywraca siê, ¿y³y siê wij¹, a czaszka pêka. Zatrzês³a siê, za³opota³a, wygiê³a ramiona. Nogi zaplot³a jedn¹ na drug¹, œcisnê³a ze wszech si³ dygoc¹ce kolana. Rêkoma jak ptak konaj¹cy grabiej¹cymi szponami szuka³a ko³o siebie. Oto zaczê³y te rêce
obciskaæ sukniê na lêdŸwiach, obciskaæ z ca³ej mocy, obciskaæ... Zdawa³o siê, ¿e ze wstydu
wlezie w mur, ¿e siê wwierci w ziemiê.
Krzysztof co prêdzej chwyci³ j¹ za ramiê i poci¹gn¹³ przemoc¹. Wlók³ j¹ jak szczeniê, k¹saj¹c¹ mu rêce, a¿ do drzwi. Rozwar³ je uderzeniem nogi. Zatrzasn¹³ za sob¹ po przest¹pieniu
progu. Tam uwolni³ jej ramiê. Sta³ siê z niego w mgnieniu oka wiedeñski salonowiec. Z³o¿y³
jej skromny, a najpiêkniejszy ze swoich eks-uk³onów i gestem uprzejmym wskaza³, ¿e jeœli
taka jest jej wola, mo¿e siê oddaliæ z tego miejsca, dok¹d chce. Tchu mu brak³o w piersiach.
Ledwie zdo³a³ wykaszlaæ:
- Mademoiselle...
Sta³a przed nim blada, zbiela³a jak œnieg. Jej oczy, co w³asny swój blask mia³y jak s³oñce,
tkwi³y w jego twarzy. Dr¿a³y usta. Nie mówi¹c s³owa z³o¿y³a mu uk³on panieñski, dyg salonowy. Odwróci³a siê i odesz³a wolno w g³¹b pokoju. Znik³a za drzwiami. On szed³ za ni¹
o kilka kroków, nieœwiadom tego, co siê z nim dzieje. By³ w owej chwili nie jak cz³owiek,
lecz jak bezcielesne po¿¹danie widoku piêknoœci. Szed³ nic wiedz¹c o tym, ¿e idzie.
Doœwiadcza³ b³ogiego olœnienia, ze siê oddala w zaœwiaty za dusz¹ swoj¹, która go wiedzie
w b³ogos³awione dziedziny. By³o szczêœcie dotykalne, ¿ywe, ca³e w ka¿dym z tych jego kroków. Znik³a ju¿, a on j¹ jeszcze widzia³ przed sob¹ oddalaj¹c¹ siê szeregiem ruchów, których
piêknoœci pamiêæ nie mo¿e w sobie zamkn¹æ, oko nie mo¿e zmieœciæ w swym polu, a s³owo
nie jest zdolne wyraziæ. Ka¿da z chwil, up³ywaj¹ca miêdzy jednym jej poruszeniem a drugim, trwa³a jeszcze, jako wcielenie najwy¿szej rozkoszy. Piêkna doncella nie obróci³a siê
wchodz¹c we drzwi napotkane. Zostawi³a je otworem.
Zapomnia³, ¿e broni nie ma w rêku, ¿e karabin zostawi³ w pokoju szeœciu ujarzmionych dam.
Raz spojrzy, dok¹d te¿ posz³a. Raz rzuci okiem. Mo¿e jeszcze zalœni¹ przed nim te oczy
wieczne, oczy ¿ywota...
Wszed³ we drzwi i post¹pi³ kilka jeszcze kroków. Nagle zda³o mu siê, ¿e mdleje, ¿e straci³
przytomnoœæ. Zaæmi³o mu siê w oczach. Us³ysza³ za sob¹ ³oskot drzwi zatrzaœniêtych. Palceszpony, palce-pazury wpi³y siê w jego gardziel. Ze dwadzieœcia r¹k czepi³o siê ramion, nóg,
bioder, kolan. Podbito mu nogi, chwycono go za ko³nierz i akselbanty. Szarpniêty niespodziewanie, straci³ równowagê i run¹³ na wznak jak d³ugi.
Z nim razem zwali³a siê na ziemiê i przydusi³a go kupa starych i podstarza³ych bab, wyrzucona za drzwi. Zdradziecko go napad³y. Le¿a³ teraz pod istn¹ stert¹ zwalisk, usi³uj¹c przez
chwilê z³apaæ ca³y oddech i pierwsz¹ z brzega myœl. Tymczasem wszystkie te wysch³e ³apy,
koœciste, poskrzywiane knykcie wbija³y siê weñ jak gwoŸdzie, jak haki stalowe, szarpa³y go
jak obcêgi.
Nic to innego, tylko odwet za tamte damy... - myœla³ sobie ociê¿ale, trzês¹c siê ze œmiechu. Ale¿, matrony... Nie jestem w stanie...
Pantofle zatupota³y... Baby-truposze szepc¹, jedna przez drug¹, szepc¹, szepc¹... Jeden wyraz
jakiœ syczy, œwiszcze, rzegocze w ich spróchnia³ych zêbach. Coraz natarczywiej, prêdzej, namiêtniej be³koc¹ to s³owo...
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Spróbowa³ poruszyæ siê z jednego boku, z drugiego... Ani mowy! Rêce rozkrzy¿owane i, zda
siê, bretnalami do ziemi przybite. Ka¿d¹ z nich dziesiêæ ciotek trzyma ze wszech si³.
- Jak to? - pocz¹³ mamrotaæ do nich po polsku - wiêc ja jeden... Mam¿e daæ zadosyæuczynienie, o sympatyczne staruszki... Biada mi!
Zgromadzi³ w sobie si³y, d³ugo nabiera³ pe³ne p³uca tchu, a wreszcie porwa³ siê z miejsca.
Ruszy³ z posad kopiec babski. Kilka spad³o z wierzcho³ka. Poczê³y jeszcze zacieklej biegaæ,
szeptaæ i znowu k³aœæ siê na wierzch stosu. Nagle jakaœ straszliwa ³apa, sucha, z ¿elaznymi
stawami, które k³u³y jak trzpienie, chwyci³a go za gardziel. Wymaca³a krtañ i zdusi³a. P³aty
krwi za³opota³y mu w Ÿrenicach, a ogieñ buchn¹³ w czerep. Ostatnim wysi³kiem zgi¹³ kark,
hukn¹³ naprzód g³ow¹ dla z³apania tchu i trafi³ zêbami na ¿y³y i œciêgna tej ³apy, co go dusi³a. Chwyci³ z ca³ej si³y i ci¹³ szczêkami. Szarpn¹³. Rozleg³ siê krzyk. £apa puœci³a. Wtedy co
tchu w piersi zacz¹³ wo³aæ:
- Ratunku! Na pomoc! Na pomoc!
Doko³a jego piersi, g³owy, szyi - ruch r¹k, szepty, gwar. Szarpi¹ go, siepi¹, dr¹ pazurami. Coœ
sobie wzajem z rêki do rêki podaj¹, jedna drugiej z chargotem wydziera.
Zobaczy³ sztylet. Chwila ciszy. Sapi¹ na nim wszystkie ze œwistem. Oto jakaœ jedna rêka sunie siê od do³u po jego piersiach. Szuka, medytuje... Wstrzyma³a siê nad sercem.
Ostrze skierowane wpiera siê z lekka w mundur badaj¹c pulsuj¹ce têtno. Rozwar³ przera¿one
oczy... Krew lodem siê œcina. Cudowne nad nim oczy... •renica patrzy w Ÿrenicê. Pó³otwarte
usta ciê¿ko, œmiertelnie dysz¹. Teraz j¹ dopiero pozna³... Ona¿ to na nim le¿y?
- Jak¿e ciê kocham... - szepn¹³ chwytaj¹c dech w piersi. W tej samej chwili, nie myœl¹c o niczym, udŸwign¹³ g³owê, wytê¿y³ wszystkie si³y i przysun¹³ usta do gorej¹cych warg. Sztylet
w rêku cudnej dziewczyny zachwia³ siê, zako³ysa³, zawaha³. Cedro szarpn¹³ w owej chwili
praw¹ rêkê. Wydar³ j¹ z pazurów babskich, wywlók³ palce spomiêdzy œrub i haków, zgi¹³
³okieæ nadmiernym wysi³kiem i d³oñ przyci¹gn¹³ ku sobie. Chwilê gotowa³ cios. Zada³ go
z do³u we wszystek pok³ad babskiego próchna, które na nim le¿a³o. Za chwilê wsun¹³ d³oñ
miêdzy swe cia³o i cia³o dziewczyny, ¿eby jej z rêki wydrzeæ niebezpieczny sztylet. Ale nie
sztylet napotka³a rêka. Zapomnia³ o œmierci wisz¹cej, o no¿u na sercu. Cudna Aragonka rzuci³a siê do góry najgwa³towniejszym z ruchów dziewiczych. Jakaœ inna, doœwiadczeñsza d³oñ
porwa³a w tej¿e chwili rêkojeœæ pugina³u.
Ale oto rozleg³ siê trzask wywalonych drzwi. Tupot nóg! Krzyk przeraŸliwy... W mgnieniu
oka na dywany posadzki rzygnê³a krew. Wolty¿erowie wpadali kolej¹. Widz¹c towarzysza na
ziemi i s¹dz¹c, ¿e jest zamordowany, nie przepuszczali babom. By siê d³ugo nie bawiæ, chwytali stare wiedŸmy, nim zdo³a³y wstaæ z ziemi, jedn¹ po drugiej we dwu za ³eb, za nogi wprost
z progu drzwi ciskali za porêcz balkonu na podwórze, z drugiego piêtra.
Cedro le¿a³ doœæ jeszcze d³ugo. Nareszcie dŸwign¹³ siê z ziemi jak ciê¿ko pijany. We ³bie mu
siê m¹ci³o, w Ÿrenicach biega³y p³omyki. Z mozo³em zbiera³ siê, prostowa³, wyci¹ga³ rêce,
k³ad³ czapkê. Skoro stan¹³ na nogach i rozejrza³ siê woko³o, co tchu pobieg³ po karabin, który by³ w s¹siednich pokojach zostawi³. Wracaj¹c z broni¹ w rêku do towarzyszów ujrza³
œliczn¹ swoj¹ panienkê w raku jednego z piechurów.
Zbli¿y³ siê wraz do tego wiarusa o krok i rzek³ z ca³ej duszy: - Bracie, zaklinam ciê - puœæ j¹!
Tamten ani myœla³ puszczaæ. Mrugn¹³ tylko chytrze na kolegów, ¿eby u³ana odci¹gnêli i zabrali ze sob¹. Ale Cedro po³o¿y³ mu rêkê na ramieniu i rzek³ prosto w œlepie:
- Mówiê do ciebie drugi raz - puœæ j¹!
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- A ¿ebyœ wiedzia³, ty czapo, ¿e nie puszczê! ¯ebyœ wiedzia³! „Bracie, zaklinam ciê...” Komediant z teatru... Mia³eœ czas... A teraz moja kolejka! Krzos, weŸ ino na bok tego draba!
Cedro wyrwa³ zza pasa pistolet i w mgnieniu oka postawi³ mu lufê miêdzy oczyma, mówi¹c
od jednego tchu:
- No!
- To ja ciebie, œlepego, od haniebnej œmierci wybawi³, babów za ciebie ze szeœæ sztuk bagnetem rozdar³, a ty mi dzieuchy bronisz.!
- Broniê!
- Chyba ja w pu³ku jednego kamrata nie mam, jeœli ty dzisiejszego wieczora doczekasz....
- Puœcisz, psubracie?!
- Chybaby na œwiecie ¿adnej sprawiedliwoœci nie by³o, ¿eby tobie to na sucho usz³o! A i có¿
wy, koledzy?
Hiszpanka wyœliznê³a siê z r¹k wolty¿era. Czepiaj¹c siê dr¿¹cymi d³oñmi sprzêtów, okien,
drzwi, sz³a dok¹dœ. Piechury spojrza³y po sobie strasznymi oczyma. Milczeli.
- To ju¿ chyba chodŸmy... - rzek³ wreszcie jeden.
- ChodŸmy... - rzek³ drugi.
Krzysztof obci¹ga³ na sobie kurtkê i zabiera³ siê do wyjœcia.
- S³uchaj no, panie jeŸdziec, a tobie z nami wara! Ty idziesz z tela osobno...
- Osobno, osobno...
- No, ¿eby zaœ... My s¹ piechota, a ty co tu robisz’’
- Dobrze, dobrze...
- Za rabunkiem z karabinem piechotnym chadzasz po domach? Rycerz!
- Idê z rozkazu, jako i wy.
- Czego chcesz z nami ³aziæ?
- Takiemu, co sam bez komendy ³azi - kula w ³eb.
- A bo i pewnie: kula w ³eb! - wrzasn¹³ drugi.
- To strzelaj, ga³ganie! - zawo³a³ Cedro.
- No, ¿ebyœ tylko drugi raz nie komenderowa³...
- ChodŸmy, koledzy.
- A tobie wara z nami!
- Mój¿e, kawaler...
- JeŸdziec!
- Francuski pudel!
- Galant!
- Hrabia!
- Tkliwy kokiet!
- Czekaj, szepnie siê miêdzy lansjery, jak ciê to stuletnie baby na pod³odze koziorem Ÿga³y
po ¿ebrach, a tyœ im radeczki daæ nie móg³...
- By³yby ciê ³adnie oporz¹dzi³y, ¿eby nie ja...
- Kto wie, co one z nim zrobi³y?
- Trzech groszy bym nie da³...
- Cha, cha... jak mamê kocham!...
- Jak¿e on teraz, towarzysze, przed obliczem swej bogdanki stanie?
- Konik polny...
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- A jakiego to tonu ze siebie doby³, s³yszeliœcie?
Ruszyli w tê stronê, sk¹d przyszli. Cedro rzeczywiœcie nie myœla³ iœæ z nimi. Siad³ we framudze okna i bezmyœlnie patrza³ na stygn¹ce trupy starych niewiast, na ka³u¿e krwi i po³amane
sprzêty.
Zdawa³o mu siê, ¿e rozwa¿a w tej chwili, co czyniæ dalej. W gruncie rzeczy drzema³, by³
w stanie pó³ snu, pó³ jawy. Widzia³ i s³ysza³ coraz niedok³adniej... Zbudzi³ go ³oskot. Pêka³y
gdzieœ daleko drzwi, wali³y siê sto³y i szafy Zatarasowuj¹ce. Wolty¿erowie szli nazad z poœpiechem, wo³aj¹c do Krzysztofa:
- T³um na nas idzie!
- Wy³ama³y drzwi na dole!
- Banda!
- Id¹...
Pobiegli wszyscy na ów balkon okalaj¹cy podwórze. Obszed³szy go do po³owy, z drugiej strony dziedziñca napotkali schody szersze od tych, którymi wdarli siê do tego domu. Zaczêli
ostro¿nie, bacz¹c na wszystko, schodziæ tamtêdy w dó³. Gdy zst¹pili na wysokoœæ pierwszego piêtra i przechylili siê przez balustradê schodów, ujrzeli w¹sk¹ sieñ sklepion¹. W koñcu
tej sieni by³y kute drzwi zamkniête na sztabê i zabarykadowane na g³ucho workami we³ny,
wañtuchami piasku, kamieniami, ¿elastwem i wszelkim rupieciem. Z tamtej strony, za t¹
bram¹, wrza³a bitwa. S³uchali chwilê w milczeniu jej ob³¹kanych odg³osów... Zrozumieli, ¿e
te drzwi prowadz¹ wprost na ulicê Engracia. Co tchu zaczêli odk³adaæ na bok kamienie, odci¹gaæ worki za zawitki, odwalaæ graty. Ju¿ mieli oderwaæ ¿elazn¹ sztabê i rozewrzeæ bramê,
kiedy Krzos rzek³ szeptem:
- No, wiecie, ch³opcy, ¿e teraz albo nasza nag³a œmieræ, albo nasza g³oœna chwa³a! To wam
trza wiedzieæ, ¿e za tymi drzwiami jest g³ówna si³a Spaniolów. Tak miarkujê, ¿e wyjdziemy
w sam œrodeczek, miêdzy dwie barykady... Ale ju¿ nie ma nam kaj iœæ. Za nami id¹ i za moment tu bêd¹. A jak zobacz¹, jakiego to my im ta piwa nawarzyli, co my zrobili jeich ciociom, a jakie kuku kuzynkom...
- Odwalaæ!
- Czekajcie, czekajcie, jeszcze moment! - zawo³a³ Cedro zstêpuj¹c za nimi z góry.
Gdy szed³ po schodach ostatni i z dala od grupy, zobaczy³ na prawej rêce niewielkie drzwi,
prowadz¹ce do izby na piêtrze. Otworzy³ je i co tchu przywo³a³ towarzyszów.
- Czego targ? - wo³ali.
- O co mu idzie?
- Jucha, Scypion Afrykañski M³odszy...
- St¹d dopiero bêdziecie mogli pra¿yæ!... - wo³a³ Krzysztof.
- Co ty tam mo¿esz wiedzieæ, sk¹d pra¿yæ...
- Blondyn!...
Pobiegli jednak ku niemu. W niewielkim pokoju, do którego weszli, znaleŸli kilkunastu zabitych ¿o³nierzy hiszpañskich. Le¿eli na ziemi i na sprzêtach. Znoszono tu, widaæ, z ulicy i rzucano w pop³ochu ciê¿ko rannych w bitwie ulicznej, a potem w zapale walki zapomniano
o nich. Le¿eli, rzuceni na wznak i na twarz. Pe³zali, widaæ, w przedœmiertnej agonii na wsze
strony jak sn¹ce raki, a wreszcie wygaœli kolejno w dusznej, kamiennej izbie. Teraz, po wypuszczeniu z siebie ka³u¿ skrzep³ej krwi, spali bladzi ze straszliwym natchnieniem w zwiedzionych brwiach, w rozwartych ustach, z których krzyk zemsty jeszcze zdawa³ siê lecieæ...
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Jednemu wywali³o siê z nozdrzy rozbitego nosa tyle krwi, ¿e z niej powsta³a na ustach i brodzie skorupa nikiej larwa opuszczona z zadumanego czu³a, z oczu we ³zach. Drugi mia³ g³owê rozwalon¹ czerepem granatu, a usta skrzywione takim bólem, ¿e widok ich dŸwiga³ z piersi przemoc¹ westchnienie.
Wolty¿erowie odgarnêli ich z drogi uderzeniem nóg i przedarli siê do dwu w¹skich okien,
zas³onionych ud wewn¹trz drewnianymi okiennicami. Okna te, ze dworu opatrzone w ¿elazne kosze ze sztab kutych ozdobnie, wychodzi³y na ulicê Engracia, w miejscu jeszcze nic
zdobytym przez nastêpuj¹ce szeregi. Tu¿ w ulicy by³a barykada, na której walczy³a banda
obroñców. Naprzeciwko wznosi³y siê mury klasztoru Panien Jerozolimskich. Za tymi gmachami, które tworzy³y ca³¹ dzielnicê, prawie kwadrat opasany czterema przecznicami, widaæ
by³o przeœliczne ogrody klasztoru, pe³ne cienników cyprysowych, czarnych mirtowych kwadratów, podobnych z oddalenia do tkaniny przecudnej z bezcennego aksamitu, pe³ne rozpierzch³ych palm i magnoliowych alei. W g³êbi czernia³y budynki gospodarskie i sam konwent,
frontem zwrócony do poprzecznej uliczki.
Od strony g³ównej arterii Engracia wznosi³ siê posêpny czarny koœció³ z wynios³¹ wici¹. Z tej
to wie¿y wali³y w szturmuj¹cych Francuzów ma³e armatki, pada³y rêczne granaty, spada³y
ceg³y i la³a siê wrz¹ca woda.
Wolty¿erowie nabili starannie bron, zawarli za sob¹ drzwi. Raptem, otwar³szy obadwa okna,
wydali gromki okrzyk.
Zarazem wytkn¹wszy lufy karabinów zaczêli strzelaæ w Hiszpanów jak do celu, niechybnie.
Dostrze¿ono ich zaraz na wie¿y Panien Jerozolimskich, na barykadzie i w szeregach francusko-polskich. Wzmóg³ siê atak. Zaczê³y ko³o g³ów trzaskaæ kule i rypaæ kamienne obramowania okien. Jedna z nich trafi³a ¿o³nierza Zieliñskiego w skroñ. Run¹³ na wznak, trzepn¹³
rêkoma. Gwa³townie, przez kilka chwil, nogi jego kopa³y mur. Potem westchn¹³ i ucich³.
Cedro nie mia³ dostêpu do okna. Zacz¹³ chodziæ miêdzy trupami nie unikaj¹c bynajmniej ich
widoku, ale ich prawie nie dostrzegaj¹c. By³ ju¿ obojêtny na barwê krwi, kszta³t rany i obraz
œmierci. Zadawa³ sobie wci¹¿ pewne pytania. Nieprzezwyciê¿ona nuda wlek³a siê za nim,
upl¹tywa³a stopy, jak, kajdany œciska³a rêce.
Zadawa³ sobie pytanie, gdzie te¿ jest w danej chwili doncella? W którym jest miejscu? Nie
marzy³ wcale o tym, ¿eby do niej mówiæ: ani u tym, ¿eby j¹ widzieæ... Tylko tê posi¹œæ wiadomoœæ, ¿e jest. Nie zdaj¹c sobie wcale z tego sprawy ci¹gn¹³ chceniem do tego tylko, a¿eby
wszystko raz skoñczyæ, a¿eby nareszcie do licha usn¹æ. Run¹æ na twarz miêdzy takich oto i spoczywaæ na wieki wieczne. Przeczuwa³ przecie, ¿e siê w pamiêci pud ¿elaznym jej wiekiem pal¹ wszystkie widziane sprawy, ¿e siê bez przerwy w miêkkich zwojach mózgu, jakby
pod nieub³aganym rylcem sztycharza w twardej miedzi, ¿³obi¹ wszystkie obrazy. Tyle tylko
szczêœcia, ¿e nie ma czasu, wiêc ich nie widno. Paœæ na twarz zgniæ jako i ci, którzy le¿¹.
Zgniæ tak, ¿eby razem zgas³y i wygni³y ¿yj¹ce potajemnie, zdradzieckie myœli, myœli tchórzliwe i zrozpaczone, nie ¿o³nierskie, lecz zaiste babskie. dziewczyñskie, ch³opiêce. Mo¿e by
usta³ ów chytrze niemy kierat mózgu! Czemu¿ nie pchnê³a wtedy sztyletem do dna, do gruntu, po rêkojeœci poprzecznicê? Czemu¿ nie pchnê³a i nie zabi³a po mêsku jako on starego
ksiêdza? ¯eby g³uchoniema pod³oga zmuszona by³a oddaæ g³os: -Dokona³eœ!
Wzdrygn¹³ siê i rozejrza³.
- Ach, umrzeæ trzymaj¹c w ramionach tê siostrê duszy swej, dr¿¹c¹ i kruch¹ jak ¿ó³ty motyl
w rubaszn¹ garœæ z³apany! Umrzeæ przy tak czujnym sercu nie uczyniwszy mu krzywdy...
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Czuæ jedn¹ m³od¹ duszê, p³omieniste ¿arzewie ¿ycia we dwu innych cia³ach... Pchn¹æ w³asn¹
duszê, umieraj¹c, w te usta... Czemu¿ ci siê, siostro, zatrzês³a miêkka rêczyna?... - mamrota³
g³oœno, s³aniaj¹c siê ze szlochaniem wewnêtrznym z k¹ta w k¹t, z k¹ta w k¹t...
- Trzymaj, te - u³an! - wrzasn¹³ mu nad uchem wolty¿er.
- Czego?
- Pójdê ja patrzeæ, co siê dzieje od onego podwórza, bo nas tu zejd¹ i wydusz¹ jak gniazdo
myszów. A pal celnie, bo ostatnie ³adunki nami wychodz¹.
Krzysztof chwyci³ z jego r¹k nabity karabin i z furi¹ zacz¹³ strzelaæ w t³um. Da³o mu to zapomnienie o chwilach poprzednich. G³owê mia³ pe³n¹ piachu i dymu, w ustach smak jakby
centurii. Odrobina, och³ap g³upiej umiejêtnoœci, jak broñ nabijaæ, jak siê sk³adaæ, celowaæ
i ci¹gn¹æ za cyngiel, stanowi³a wszystek jego rozum. Mierzy³ celnie i nad wyraz skutecznie.
Tymczasem wolty¿er Krzos wysun¹³ siê na schody i znik³ w ich mroku. Cedro nie da³ jeszcze piêciu strza³ów, kiedy tamten wlecia³ na palcach z wiadomoœci¹, ¿e na podwórzu stoj¹
Hiszpany.
- Na dole... - mówi³ chwytaj¹c karabin zabitego towarzysza.
- Leæmy!
Wyszli wszyscy na paluszkach i wrócili na balkon drugiego piêtra. W istocie, na dnie podwórza
k³apa³y abarki, drewniane trepy aragoñskie. Kr¹¿y³o tam kilku mê¿czyzn z karabinkami w rêku. Ogl¹dali z krzykiem trupy kobiet wyrzucone za porêcz górnego balkonu. Natychmiast trzech
z nich leg³o na tym miejscu od celnych strza³ów polskich, reszta w milczeniu pêdzi³a na górê.
S³ychaæ by³o ³oskot drewnianych posto³ów po schodach. Ukazali siê we drzwiach na balkonie
drugiego piêtra w swych krwawych szmatach na rozczochranych ³bach. W skok, tygrysimi susami, oblecieli drewniany balkon drugiego piêtra. Wyj¹c i gwi¿d¿¹c gnali ku wolty¿erom. We
drzwiach na g³ówne schody zawrza³o. Bratobójczo, pierœ w pierœ siê zwarli. Odpad³y karabiny.
Nag¹ garœci¹! Cedro ujrza³ b³ysk sztyletu toledañskiego. W tej samej chwili Krzos pad³ jak ra¿ony gromem. Ty³em g³owy wyrzn¹³ w kamienny próg i nie drgn¹³ ani razu.
Hiszpanów by³o trzech. Zginêli prêdzej, ni¿ tu przybiegli. Dwaj wyrzuceni zostali za porêcz
tak samo jak ich rodaczki, a trzeci, zmia¿d¿ony ciosami karabina w ³eb, zmieni³ siê po up³ywie kilku chwil w kupê krwawego miêsa. Wiarusów by³o teraz tylko piêciu. £adunków ju¿
nie mieli. Na podwórze wchodzili Hiszpanie.
- No, teraz, bracia, nie ma co!
- Do dzie³a!
- Drzwi na oœcie¿!
Wielkimi krokami, z pieœni¹ na ustach rozszala³¹ zeszli na dó³. Poprawili na sobie ³adownice, pasy, lederwerki. Przekrzywili czapy. Mocno pod brod¹ z³¹czyli podpinki. Jeden drugiemu wyprostowa³ czarn¹ kitê na czapce.
- U³an! chodŸ we œrodek.
- Dajcie mi pokój! ja idê osobno, sam!
- ChodŸ we œrodek! Ja ci kazujê, ja tu teraz wódz! - rzek³ pierwszy z brzegu.
- Karabina niezwyczajny i jeszcze, widzisz go, sam!
- Broñ do ataku!
- Marsz!
Zerwali ze drzwi wejœciowych od ulicy Engracia ¿elazn¹ sztabê. DŸwiêk³a jak miecz katowski ¿elazna sztaba padaj¹c na kamienie. Z trzaskiem rozwarli podwoje.
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- Niech ¿yje Cesarz! - wrzasnêli jak jeden, ¿elaznym krokiem wychodz¹c w ludzki t³um.
- Na bagnety!
Padli w obroñców barykady i rozwalili t³uszczê jak pêkaj¹ca bomba. Gdy ¿ó³te rabaty zajaœnia³y na ty³ach barykady, wrzask rozpaczy rozleg³ siê na niej. Dosiêgli pierwszych worków
i sprzêtów, tworz¹cych stopnie ulicznego szañca. W skokach, wœród piorunowych czynów bagnety i kolby, wstêpowali na górê. Chy¿o przysiadaj¹c, skacz¹c, kol¹c naprzód i w ty³, w górê i na dó³, m³yñcem i .sztychem czynili sobie ulicê. Teraz ka¿dy walczy³ za siebie i za
wszystkich piêciu, i za ca³e wojsko.
Nim Hiszpanie zd¹¿yli zliczyæ ich, wtargnêli przemoc¹ na wierzcho³ek pozycji. Str¹cali stamt¹d obroñców lec¹c w podskokach, grzbietem szañca, po ko³ach i ³o¿ach armat jak ¿ó³ty piorun po zrêbach ska³. Krzyk podjudzonego mêstwa na ich widok buchn¹³ z kolumn szturmuj¹cych. Bataliony nadwiœlañskie ujrzawszy swoich u mety rzuci³y siê na barykadê i wpad³y na
ni¹ wœród zapasów, tratuj¹c wrogów na œmieræ. Tysi¹c luf nabili tymczasem Hiszpanie i tysi¹c zmru¿onych oczu mierzy³o we ³by tych piêciu. Run¹³ te¿ na twarz jeden, zach³ysn¹³ siê
krwi¹ i rzygn¹³ ni¹ w biegu drugi, przykl¹k³ trzeci jak kos¹ podciêty. Cedro, zimnym strachem gnany, z urwan¹ po³ow¹ czapki, skrwawiony w dziesiêciu miejscach od kontuzji, œlepy
od prochu i uniesienia, z³azi³ z barykady wielkimi kroki po worach, trupach, gratach, razem
ju¿ ze zdobywcami. Pieœñ ko³o niego straszliwa... Widzia³a go by³a na czubie niezdobytej
poprzecznicy ca³a kolumna, Lacoste i Ch³opicki... Wskazywali go szpadami, pr¹c, gniot¹c
i goni¹c Hiszpanów ku nastêpnej baterii u wylotu ulicy Engracia, gdzie siê ju¿ zaczyna³ bia³y
od s³oñca, wyd³u¿ony plac Cosso.
W miejscu zdobytym ulica Engracia stanowi³a w¹sk¹ szczelinê. Z prawej strony wznosi³y siê
mury szpitala, z lewej olbrzymie czarne mury klasztoru franciszkanów. Wie¿a zdawa³a siê
zwisaæ nad ciemnym przesmykiem. Zastêp hiszpañski, który broni³ barykady, nie cofn¹³ siê
jeszcze w to przejœcie, lecz podzielony na dwa oddzia³y, zaj¹³ w mgnieniu oka klasztory Panien Jerozolimskich i franciszkañski. Cedro wraz z t³umem towarzyszów uderzy³ na pierwszy z tych konwentów. Furty i bramy by³y zawalone, ale je wnet wy³amano. Hiszpanie zostali
wytêpieni bagnetem u wejœcia do koœcio³a, w jego kruchtach i nawach, w przedsionku i korytarzach klasztornych. Gdy Krzysztof wszed³ do g³ównego budynku, który stanowi³ mieszkanie zakonnic, ju¿ te miejsca by³y zupe³nie opanowane. D³ugie, niezmierne, krête korytarze,
sk¹d na prawo i na lewo wchodzi³o siê do cel, by³y zupe³nie ju¿ puste. Panowa³a tam ciemnoœæ i nieprzyjemna cisza. £oskot kroku rozbija³ siê jak gdyby w studni. Krzysztof by³ œmiertelnie strudzony.
Za jak¹ b¹dŸ cenê pragn¹³ zasn¹æ przynajmniej na moment czasu. Myœla³ w³aœnie, ¿eby w jednym z tych lochów po³o¿yæ siê pod murem i udawaæ zabitego, gdy wtem o parê kroków od
siebie, na za³amaniu przejœcia na wy¿sze piêtro us³ysza³ okrzyk:
- Qui vive?
Da³ has³o. Z g³êbokiego mroku pod œwiat³o pó³okr¹g³ego okna ze starych przepalonych szyb
wyszed³ oficer z obna¿on¹ szpad¹. Cedru pochyli³ siê ku niemu i pozna³ go od razu.
Ach, to znowu ten jakiœ Wyganowski... Kuzyn... - myœla³ z niesmakiem.
Kapitan przypatrywa³ mu siê z uœmieszkiem ironii, ogl¹da³ go od stóp do g³owy. Rzek³ wreszcie:
- Widzia³em waæpana na barykadzie.
- Bardzo byæ mo¿e.
- Brawo!
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- Znalaz³em siê tam przypadkiem, w³aœciwie wbrew woli.
- Coraz lepiej.
- Zginêli ci. którzy j¹ zdobyli. Chwa³a im wieczna! Oni to miê wci¹gnêli...
- Co do chwa³y... No tak. Skromnoœæ godna zazdroœci! Ale mówi¹ g³oœniej od s³ów, napisów
na papierze, pergaminie i, dajmy na to, piaskowcu - te chlubne czerwone plamy na portkach
i butach. Odznaczasz siê waæpan, moœci Cedru, niepoma³u. Bijesz Celtyberów a¿ trzeszczy.
Daj tylko jeszcze na tysi¹c mszy u mnichów w Burgos, i bêdzie z ciebie Cyd jak sto tysiêcy
diab³ów! Podobasz mi siê.
- Tak, zamordowa³em dzisiaj niejednego cz³owieka... - rzek³ Krzysztof, têpo patrz¹c mu w ¿ywe oczy.
- Bardzo piêknie, m³odzieñcze.
- Szczególnie jeden, którego zat³uk³em w³asnymi rêkoma.
- Cha, cha... Od tego jest wojna, ¿eby ka¿dy prawdziwy cz³owiek mia³ sposobnoœæ mordowania wrogów ile dusza zapragnie. Nie minie ciê nagroda, ja w tym. Strze¿ siê tylko losu Hamilkara pod Saguntem, bo i to siê na wojnie przytrafia.
Cedro grubiañsko milcza³.
- Czemu¿ dalej nie odznaczasz siê na arenie walki? Strze¿ siê jak œmierci wypuszczenia raz
z rêki ga³êzi wawrzynu! Inny j¹ schwyci, a s³awa nie czeka na opiesza³ych. Musisz jej w biegu dotrzymywaæ kroku. Czy mo¿e do kokoszek? Co? Powiedz szczerze... ¯o³nierz ¿o³nierza
rozumie jak baletnica baletnicê. Jest tu, powiem ci na ucho, mniszeczek wybór arcygodny. S¹
tak apetyczne, ¿e klêkaj kto ¿yje! Bo to, widzisz, ascetki. Zakaz œmiertelny, marzenie i têsknota... rozumiesz miê? Panny Jerozolimskie... Widzia³em na w³asne oczy. ChodŸ no, poka¿ê
ci ca³y bukiet. Wybierzesz, co ci serce podyktuje. Jedna tylko przykroœæ: blondynki ani jednej. No, ¿eby na lekarstwo!
Wstêpowali po schodach z p³askich i ogromnych p³yt. Szli d³ugo korytarzem zupe³nie ciemnym po drewnianej pod³odze, zawrócili w drugi. Doszed³ do uszu Krzysztofa gwa³towny
³oskot bêbna, bij¹cy w nie znany mu takt. Wkrótce stanêli przed dêbowymi drzwiami wielkiego refektarza. Tu sta³o kilku grenadierów na warcie. Otwarli drzwi przed kapitanem œmiej¹c siê szelmowsko. Wyganowski wszed³ pierwszy toruj¹c u³anowi drogê. Gdy siê przez t³um,
tworz¹cy ko³o, naprzód przedarli, Krzysztof zobaczy³ kilkadziesi¹t nagich kobiet, tañcz¹cych
do taktu walenia pogrzebaczem w mosiê¿ne rondle i miednice. Pod razami kolby i bagneta
skaka³y dosyæ sprawnie.
- Mniszeczki... - szepn¹³ Wyganowski mlaszcz¹c ustami. - Nie wszystkie, ale przewa¿na
wiêkszoœæ. Nie powiem, ¿eby to im nie sprawia³o przykroœci, i¿ w danej chwili nie potrzebuj¹ habitów, ale z drugiej strony nie widzê w nich œmiesznego uporu dziewic numantyñskich.
Wprawdzie s¹ wyj¹tki, ale o tym póŸniej...
W oczach jego, gdy to mówi³, siedzia³o ponure szyderstwo. Dolna szczêka by³a wysadzona
naprzód, a nozdrza drga³y.
- Zostaniesz tu waæpan zapewne? - rzek³ pieszczotliwie, zagl¹daj¹c Krzysztofowi w oczy. Bo ja, uwa¿asz, jestem na s³u¿bie: komenderujê, sit venia verbo, tym... klasztorem. Chcia³em
powiedzieæ inny wyraz, ale bojê siê obraziæ twe ucho.
- Nie zostanê tutaj - rzek³ Cedro z przesadn¹ wynios³oœci¹.
- Czy podobna? - Ale có¿ za przyczyna, je¿eli godzien jestem?...
- Pragn¹³bym przespaæ siê, panie kapitanie.
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- Przespaæ... tak¹ uroczystoœæ! Oh, c’est triste...
- Ju¿ bardzo dawno nie spa³em.
- Ale¿ to doprawdy rzecz smutna... Wiêc œpij waæpan!
- Czy mogê tu gdziekolwiek, na korytarzu?
- Mo¿esz.
Cedro odda³ mu uk³on wojskowy.
- Czekaj, przeprowadzê ciê i dam miejsce. S³ysza³eœ, ¿e jestem tutaj z polecenia zdobywców
komendantem klasztoru i jego okolic, korytarzów, cel, refektarza.
Wyszli z hucznej sali i wlekli siê ociê¿a³ymi kroki starców zgrzybia³ych po tych samych p³askich schodach.
Znowu siê ciemny nastrêczy³ korytarz.
- Tu s¹ cele... - rzek³ Wyganowski. - Móg³byœ w którejkolwiek spocz¹æ wygodnie, gdyby nie
to, ¿e s¹ chwilowo zajête. Mniszki goszcz¹ u siebie nieznajomych rycerzy. Dawno im siê to
nie zdarza³o na tym padole.
- S¹ to ¿o³nierze pana kapitana? - spyta³ Krzysztof.
- S¹ moi, s¹ Francuzi.
- Gdyby to ode mnie zale¿a³o... - pocz¹³ z trudem be³kotaæ Cedro dysz¹c i nie mog¹c s³ów
znaleŸæ - gdybym to ja... Kaza³bym strzelaæ we ³by tym ga³ganom, kaza³bym!... Na mi³y
Bóg... przecie¿ to... wieszaæ jak kundlów!
- Mów, m³odzieñcze, mów œmia³o. Zwrócê jednak na jeden szczegó³ tw¹ uwagê: to jest, proszê ciê, wojna, nie manewry na Placu Marsowym, pod okiem narzeczonej w b³êkitnej przepasce. Jesteœ, pochlebiam sobie, pierwszy raz przy zdobyciu miasta...
- Tak.
- W³aœnie i ja tak przypuszcza³em...
- Z czego¿ to mo¿na przypuszczaæ? - zapyta³ Cedro wynioœle i z lodowatym uœmiechem na
ustach.
- Prze¿y³em ju¿ wiele szturmów forsownych, choæ nigdy, wyznam, podobnie wariackiego. Bo
to ani w kampaniach w³oskich od samego pocz¹tku, ani w austriackich pochodach. Mogê ciê
na podstawie d³ugoletniej praktyki zapewniæ, ¿e gwa³cenie masowe przyœpiesza kapitulacjê
daleko bardziej skutecznie ni¿ bombardowanie dzia³obitniami, a ma zarazem tê dobr¹ stronê,
¿e oszczêdza wiele ¿ywotów ludzkich obudwu stronom walcz¹cym. Wytr¹ca orê¿ z rêki cichaczem a nieodwo³alnie ojcom, mê¿om, braciom i narzeczonym, kryje ¿o³nierzy przed kartaczami, a zapewnia kapitulacjê. Przy tym, có¿ chcesz? Tym, którzy id¹ na niew¹tpliwe mary,
na pod³¹ œmieræ ¿o³niersk¹ w rynsztoku, na gnojowisku, w piwnicach i wspólnych do³ach, coœ
siê, u pioruna, za to nale¿y od tych, którzy ¿yj¹! Nale¿y im siê ta chwila przed œmierci¹...
Tote¿ wolê, gdy tu moje Maæki s¹ po celach, ni¿ ¿eby ich dar³y kartacze, a oni sami mordowali bez pardonu. Rêczê ci, ¿e nastopny dom podda siê nam dobrowolnie, gdy wieœæ gruchnie miêdzy jego dziewoje, coœmy to tutaj czynili. Ale najwa¿niejsze to to, ¿e znaczna czêœæ
ofiar przyjê³a tê karê Bosk¹ z pokor¹ i poddaniem siê, rzek³bym nawet, ¿e chêtnym a ochotnym sercem...
Cedro ju¿ prawie spa³, ramieniem wsparty o mur. Ledwie s³ysza³, co prawi wymowny oficer.
Tymczasem tamten stan¹³ przed cel¹ bez drzwi, zajrza³ do œrodka i poci¹gn¹³ towarzysza za
rêkaw. Mówi³ zmienionym g³osem:
- A tu mam coœ specjalnie dla twego serduszka. WejdŸ no! ChodŸ no, chodŸ!
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Odsun¹³ drzwi wyrwane z muru wraz z zawiasami, przystawione do wejœcia. Wkroczyli do
maleñkiej celki, do niskiej jakoby krypty z ceglan¹ pod³og¹. Na w¹skim tapczaniku le¿a³a
m³oda zakonnica. Rêce jej by³y z³o¿one pobo¿nie na piersiach, d³oñ z d³oni¹, jak to wyobra¿ali œredniowieczni rzeŸbiarze na pomnikach zgas³ych królewien. G³owa okryta by³a kornetem. Habit na ciele potargany w strzêpy, szmaty... Ale jego ³achmanami ktoœ tak starannie
okry³ cia³o, ¿e nagoœæ nie przeœwieca³a nigdzie. Wyganowski zbli¿y³ siê do œpi¹cej z potwornie bolesnym uœmiechem, nachyli³ siê nad ni¹ i rzek³ do Cedry:
- Patrz!
Podniós³ lew¹ rêkê umar³ej. Krzysztof nachyli³ siê... Zobaczy³ rêkojeœæ sztyletu, tkwi¹c¹ pod
piersi¹ dziewicz¹ miêdzy ¿ebrami. Bujna fala krwi obla³a tê rêkojeœæ. doko³a niej skrzep³a
i czarn¹ law¹ zastyg³a.
Cia³o ju¿ by³o zimnym truch³em, nogi i rêce ju¿ zesztywnia³y, ale twarz spokojowi grobu
i w³adaniu œmierci jeszcze siê nie podda³a. Jeszcze wszystka nale¿a³a do ziemi. Jeszcze spomiêdzy zwartych brwi, ze straszliwego skrzywienia ust zionê³y dwa p³omienic: duma i boleœæ. Wyganowski z³o¿y³ ze czci¹ ostyg³¹ rêkê na dawnym miejscu. Splót³ palce lewej d³oni
umar³ej z palcami prawej. Czynu to pobie¿nie, ze spokojem i ostro¿noœci¹, jak gdyby wykonywa³ przepis obrz¹dku. Usta jego by³y skrzywione zupe³nie tak samo jak u zakonnicy...
Po chwili wyprostowa³ siê, odst¹pi³ dwa kroki w ty³, stan¹³ w pozycji, wydoby³ szpadê i sprezentowa³ przed umar³¹ broñ. Wyszli stamt¹d.
Wyganowski maszerowa³ przed siebie du¿ymi krokami mówi¹c prêdko i obojêtnie:
- Napadli j¹ w piêciu czy w szeœciu. Tam, w tamtym za³amaniu korytarza. Widzia³em...
- Nie obroni³eœ, co? - cisn¹³ mu Cedro w twarz s³owo jak rêkawicê.
Tamten zaprzeczy³ ruchem g³owy. Rzek³ po chwili:
- Uciek³a do swej celki. Zatrzasnê³a drzwi. Doœæ d³ugo je wywa¿ali... Nareszcie wyrwali zawiasy wraz z odrzwiami. Rzucili siê na ni¹ i zdarli suknie. Aliœci nag³a przeszkoda... Do diaska! Cha, cha - pod œliczn¹ piersi¹ nag³a przeszkoda! Wszystko przezwyciê¿one z wyj¹tkiem
tego jednego drobiazgu! Zupe³nie jak Zaragoza: ju¿ zdobyta, ju¿ wziêta, ju¿ na niej ³yka.
„Teraz ciê, krzyczymy, niewolnico, po¿yjem!” Cha, cha... Naœci! Cha, cha... Naœci - trupa.
Szargaj go, pod³y lisie, i po¿ywaj na zdrowie!
Stan¹³ wœród korytarza, sam blady jak trup, i szepta³ w zapamiêtaniu:
- O zakonnico, zakonnico! Gdybym byt pierwszym w³adc¹ plemienia, które ciê wyda³o, imieniem
twoim nazwa³bym miasto, kraj mój, ziemiê ca³¹! Z osoby twej uczyni³bym herb narodu i pieczêæ
pañstwa. Kaza³bym swoim armiom defilowaæ przed twoim trupem z rozwiniêtymi sztandarami...
Cedro, którego nudzi³y s³owa tego oficera, patrza³ na niego sennymi, zgas³ymi oczyma i ledwie go w pó³mroku widzia³.
- Czy mogê siê tu po³o¿yæ? - rzek³ przerywaj¹c potok szczodrobliwej wymowy kapitana.
Wyganowski ockn¹³ siê i powiód³ oczyma. Pchn¹³ rêk¹ drzwi na lewo i wszed³ do celki pustej zupe³nie i tak samo maleñkiej jak tamta, w której le¿a³a samobójczyni.
- K³adŸ siê, gnojku, i œpij!... - rzek³ wskazuj¹c tapczan.
- Pan kapitan nie ma w sobie, ile wnosiæ mogê, nic z nieprzyjemnej twardoœci Scypiona Afrykañskiego... - rzek³ Krzysztof z ³agodn¹ ironi¹, zmierzaj¹c do legowiska.
W tej samej chwili przypomnia³ sobie, ¿e to jego ktoœ dziœ przezywa³ Scypionem M³odszym.
Mia³ zamiar rzuciæ Wyganowskiemu prosto w nos inne przezwiska, jak: pudel, jeŸdziec, blondyn - ale ju¿ nie by³ pewny, czy rzeczywiœcie widzi przed sob¹ kapitana, czy tylko o nim œni.
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- Ja nie mam w sobie nic ze Scypiona ¿adnego... Jestem proch i popió³...
- To œpij... - mrukn¹³ Cedro.
- Nie, ja tu sobie posiedzê. Poczekam na ciebie. Obudzê ciê za kwadrans, gdy bêdê z moj¹
kompani¹ z tego domu wychodzi³.
Krzysztof dopad³szy g³ow¹ pos³ania w tej chwili zachrapa³ na ca³y klasztor. Zdawa³o mu siê,
¿e tylko co zamkn¹³ powieki, kiedy ju¿ zaczêto burzyæ we drzwi, ko³ataæ kolbami i s³owem
wzywaæ kapitana Wyganowskiego do dzie³a. Cedro obudzi³ siê tak samo nagle, jak zasn¹³.
S³ucha³ przez chwilê huku wystrza³ów, wrzasków bitewnych... Kapitan siedzia³ na krzeœle
w tej samej pozycji, twarz¹ do okna zwrócony. Zdawa³ siê wcale nie s³yszeæ krzyków wzywaj¹cych do boju. Zdj¹³ by³ czapkê i jeszcze jej nie wdzia³. Twarz jego teraz wydawa³a siê
daleko mizerniejsz¹. By³ bardzo piêkny.
Suche, koœciste czo³o, œci¹g³y nos, starannie utrzymany zarost mimo woli poci¹gnê³y wzrok
Krzysztofa. Nieruchome oczy kapitana zas³ane by³y tumanem...
Cedro otrz¹sn¹³ siê i wsta³ z tapczana silniejszy i zdrowy na duszy.
- Masz dosyæ? - spyta³ Wyganowski nie odwracaj¹c g³owy.
- Mam dosyæ.
- To idziemy.
- Jestem gotów.
Przed klasztorem, w jego zdeptanych wirydarzach sta³y kolumny, gotowe do dzie³ nowych.
Rozwarto bramê. Wojsko ¿elaznym krokiem wesz³o w ulicê Engracia.
Pod naro¿nym z prawej strony budynkiem ujrzeli towarzyszów wywalaj¹cych drzwi. Nikt nie
wiedzia³, co to za gmach. Bramy mia³ potê¿ne, zamczyste, okute, ze strasznymi ryglami, mury
grube, kraty niez³omne w oknach. Nowo przybyli z klasztoru wsparli oblegaj¹cych potê¿nym
ramieniem. Przyci¹gniêto jedn¹ ze zdobytych armat, postawiono paszczê jej o kilkanaœcie
kroków od wejœciowych drzwi. Grzmotnê³a kula we wrótnie, raz, drugi, trzeci. Kamienne
obramowania wierzejów spêka³y siê, wgiê³y do wewn¹trz i wywali³y wreszcie pospo³u z wrótniami. Szturmuj¹cy rzucili siê cia³em swym na pochylniê wrót, wpe³zli przez górny otwór do
ciemnego wnêtrza. Ujrzeli przed sob¹ ogromn¹ sieñ z szerokimi w g³êbi stopniami z marmuru. Po³owa jego zawalona by³a workami ziemi. Wcisnêli siê tam po jednemu i zaczêli uprz¹taæ z drogi szykanê. Nikt im w tej pracy nie przeszkadza³ wcale. S¹dzili zrazu, ¿e dom ten
nie bêdzie wcale broniony. Ale skoro wiêkszy t³um wolty¿erów dosta³ siê do przedsionka i post¹pi³ ku schodom, pad³y miêdzy nich rêczne granatki rzucane zza balustrady schodów drugiego piêtra, trzasnê³y o krawêdzie schodów bomby puszczone z wysoka. PrzeraŸliwy ich
b³ysk roz³ama³ pó³ciemnoœæ, trzask czerepów rozbitych o nagie œciany zag³uszy³ jêki rozszarpanych. Huk wszystko poch³on¹³ w siebie. Na bia³ych stopniach z kararyjskiego marmuru
miota³y siê cia³a drgaj¹ce w spazmach œmiertelnych. Krew strug¹, jak p¹sowy w¹¿ wij¹c siê
po stopniach, w dó³ sp³ywa³a.
Id¹cy ze dwom mieli w oczach ten widok. Wlecieli te¿ zaraz na schody wœciek³ym skokiem,
sadz¹c przez rannych. Dopadli piêtra. Tam ju¿ na nich z d³ugiego korytarza czeka³ wysuniêty
rz¹d luf. Huk strza³ów, dym, b³yskaj¹ce w nim ognie... Korytarz pierwszego piêtra zosta³ zdobyty. Zosta³ zdobyty, ale zap³acono za niego drogo. ¯o³nierze zas³ali schody i pod³ogê, ranni
konali pod depc¹cymi obcasami. W ciemnych k¹tach, we framugach zakratowanych okien
ludzie dusili siê rêkoma, zarzynali no¿em. Nareszcie rozjuszeni napastnicy dosiêgli drzwi cel
wychodz¹cych na prawo i lewo. Obroñcy uciekli na drugie piêtro. S¹dzono, ¿e to jest klasz371

tor. Otwarto m³otami i wy³amano za pomoc¹ sztab ¿elaza kilkadziesi¹t cel. W mgnieniu oka
wypadli na korytarz zamkniêci tam ludzie. Straszliwy wrzask nape³ni³ wnêtrze tego gmachu.
Jedni z wypuszczonych byli nadzy, inni mieli na rêku kajdany, jeszcze inni odziani byli w ga³gany, przeœcierad³a, szmatki. Wszyscy mieli ogolone ³by.
Gdy Wyganowski z Cedr¹ wchodzi³ na schody pierwszego piêtra, ujrza³ przed sob¹ w zwojach
i k³êbach dymu prochowego dwu ludzi w ga³ganach, z bia³ymi czaszkami, którzy wzajem pochwycili siê za gard³a i w¿arli w siebie zêbami. Runêli w³aœnie na ziemiê. To jeden, to drugi by³
na wierzchu. Szarpali siê paszczêkami jak rozjuszone psy. Nagie ich rêce, kolana, lêdŸwie, brzuchy, ³opatki, ramiona, szyje lata³y, dygoc¹c, z miejsca na miejsce. Wyrywali ze siebie nawzajem
zêbami ¿yw¹ krew, dusili siê kolanami, darli ostrzem pazurów, sczepiali siê razem tak straszliwie, ¿e zdali siê byæ jednym cz³owiekiem o dwu g³owach, o wielu rêkach i nogach. Podwaja³y
siê, potraja³y, stokroæ mno¿y³y ciosy piêœci. Katowali siê bij¹c czaszk¹ w czaszkê z chichotem
zawziêtoœci. Dawa³ Siê s³yszeæ trzask koœci i rzê¿enie, trzask i rzê¿enie... Nareszcie jeden z nich
zosta³ na wierzchu d³u¿ej. Drugi charcza³ pod nim. Tylko jego g³owa wci¹¿ siê jeszcze dŸwiga³a, szyja prê¿y³a do ciosu. Ale oprawca ju¿ siê nie da³ zdusiæ. Krwawa jego wœciek³oœæ nie usta³a ani na chwilê, nawet wówczas, gdy bia³a, posinia³a czaszka zwyciê¿onego zwis³a bezw³adnie w ka³u¿ê krwi. Ssa³ jego brocz¹ce rany, podnosi³ powieki oczu i patrza³ w nie, zagl¹da³ do
dna; czai³ siê d³oni¹ na ka¿dy z ostatnich oddechów i chwyta³ je w lot, kiedy jeszcze by³y
w tchawicy. Nareszcie wymierzy³ zabitemu ostatni policzek. Ostatni raz plun¹³ w bezw³adne
usta. Wsta³. Powiód³ dziwym miêsem swych oczu, piek³em swego uœmiechu po szeregu zadumanych ¿o³nierzy. Ujrza³ ich teraz. Zaœmia³ siê, zaskowycza³, za³ka³, zachichota³... DŸwign¹³
ramiona i jak radosny lew skocz ³ z góry w œrodek t³umu. Oficera, id¹cego w trzecim szeregu,
chwyci³ za brodê, ¿o³nierza s¹siedniego za gardziel i rycz¹c z uszczêœliwienia, z pian¹ radoœci
w wyszczerzonych zêbach, skona³ na bagnetach.
Z korytarza wypadli teraz jak wichrem pêdzone liœcie tañcz¹cy, deklarnatorowie, œpiewacy,
mówcy, zamyœleni, obojêtni, œlepi z sza³u, podobizny psów czaj¹cych siê i podobizny drzew
œciêtych, które jakoby grzyb obojêtnoœci porós³ i ze¿ar³, ludzie bez twarz;, a z rozszala³ymi
oczyma, inni z mordami, w których nie ma oczu, przeraŸliwe chimery w kszta³tach kobiet,
okropne twory ze spojrzeniami wilków i trytonów, z kajdanami na rêku i w kaftanach zwi¹zanych rêkawami w tyle. T³um ten wyszed³ na ¿o³nierzy i zagrodzi³ drogê. Ryk zwierz¹t, g³osy burzy, jêk wiatru w puszczy leœnej i pieœñ zbieganego morza w nocy, na nowiu, krzyk najg³êbszej ptasiej boleœci i œmiech szczêœcia, wydobyty z nicoœci przez narzêdzia muzyczne,
p³acz nad opustosza³¹ ko³ysk¹ i euforyczna pieœñ duszy patrz¹cej w rozchylone niebiosawszystko to buchnê³o w przychodniów z tego t³umu. Ze œrodka jego wyszed³ wielki starzec
w krwawej p³achcie, g³ow¹ przerastaj¹cy wszystkich, nagi, z olbrzymi¹ na g³owie wiech¹
z jednej ga³êzi cyprysa, z wyci¹gnionymi rêkoma. Nie widzia³ nikogo. Œpiewa³ rozpaczliwie
jak¹œ pieœñ g³uch¹, której s³owa ginê³y doszczêtnie w chaosie dymu, w huku strza³ów i g³osach konania. Zstêpowa³ na dó³ jak geniusz, w³adca czy prorok ze swym krzykiem na ustach...
W tej samej chwili czarny, ma³y, zwinny ma³pocz³owiek, w zgrzebnych portczêtach a bez
koszuli, przelaz³ chy³kiem przez balustradê, mrugn¹³ na wszystkich i z rzegotem œmiechu takiej chytroœci, takiego szczêœcia, jakby w tej chwili oszuka³ nareszcie ród ludzki, gwizdn¹³
przeci¹gle i skoczy³ golon¹ czaszk¹ na dó³. Nim zdo³ano dojrzeæ, jak siê tam roztrzaska³ i rozprysn¹³ w krwaw¹ fontannê u drzwi wejœciowych, ju¿ inny zaj¹³ uwagê id¹cych widzów. Oto
cz³owiek muskularny i na pozór zupe³nie zdrowy, czaj¹c siê pod œcian¹, dopad³ ¿o³nierza,
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zabitego przed chwil¹, chwyci³ lew¹ rêk¹ karabin i w mgnieniu oka rzuci³ siê w kupê ob³¹kanych. Pocz¹³ ich przebijaæ piorunowymi ciosami, .mia¿d¿yæ kolb¹ golone ³by. Na dany znak
¿o³nierze wziêli go na cel. Gdy zgin¹³ podarty kulami, roztr¹cili wariatów i pomknêli na drugie piêtro - w poœcigu za zdrowymi. Byli na platformie za³amania siê schodów z marmuru,
kiedy z korytarza drugiego piêtra da³ siê s³yszeæ chór stokroæ bardziej ni¿ na pierwszym ¿ywy.
¯o³nierze stanêli.
Hiszpanie chc¹c widocznie miêdzy sob¹ a zdobywcami utworzyæ now¹ przeszkodê, otwarli
na drugim piêtrze separatki ob³¹kanych kobiet. Ukaza³ siê z czarnej czeluœci sk³êbiony wa³
potworów. Na przedzie sz³a megiera z siwymi i starganymi kud³ami ³ba, z wywalonymi na
wierzch oczyma, z zakrzep³ym w gardzieli krzykiem na widok m³odych ¿o³nierzy. Skrzywione palce jej koœlawych r¹k laz³y po murze. Bezzêbna gêba by³a otwarta, wstrêtne nagie piersi
szybko dycha³y. Wa³, tocz¹cy siê za ni¹, kipia³. Szept w nim, klaskanie w rêce, podrygi, r¿enie, poszczekiwanie jakoby psie, kwik jakoby koby³ zhasanych w b³oniu, œpiew radoœci, krzyk
przeszywaj¹cy, sto na raz s³ów. Œmiech w t³umie tym, œmiech, co w³osy naje¿a, straszniejszy
ni¿ widzenie œmierci.
¯o³nierze zlêkli siê i umknêli. Zaj¹wszy pozycjê obronn¹ na pierwszym piêtrze, czekali. Kobiety pe³z³y na dó³ chy³kiem, cichaczem. Jedne z nich wrzeszcz¹c skoczy³y jak hieny ku wyjœciu ze szpitala, inne rzuci³y siê w korytarz pierwszego piêtra. Odtr¹cone bagnetem przez
¿o³nierski szyk, za¿ywa³y rozkoszy z wariatami.
Kapitan Wyganowski skorzysta³ z chwili ust¹pienia tego hufca z górnych schodów, rzuci³ siê
powtórnie ze swoj¹ kompani¹ na górê. W korytarzu drugiego piêtra straszliwa zawrza³a walka. Hiszpanie zamknêli siê w celkach kobiecych, w sza³ówkach furiatek, dopiero co wypuszczonych na wolnoœæ. Przez okienka we drzwiach kutych i zaopatrzonych w zamki doskona³e
- razili napastników niechybnymi strza³ami. Siedzieli jak w fortecy. ¯o³nierze francuscy, którzy przyszli z do³u na pomoc Polakom, z wœciek³oœci bezsilnej, zdawa³o siê, mur gryŸæ poczn¹ zêbami. Nadaremnie strzelali przez okienka we drzwiach: ¿o³nierz hiszpañski kry³ siê
tu¿ pode drzwiami. Nabija³ spokojnie karabin, wychyla³ lufê i celowa³ niewidzialny. PrzydŸwigano z do³u ¿elazne sztaby, legary, wyciory od armat, belki i dr¹gi. Zaczêto biæ kolej¹
w niezdobyte drzwi taranami. ¯o³nierze przemienili siê w oszala³e katapulty. Drzwi jêcza³y,
sz³y w drzazgi i wióry, a pada³ zza nich nieub³agany strza³. Oblê¿eni Hiszpanie zdobyci zostali wreszcie jeden po drugim, ¿ywcem. Wyrywano ich sobie i podawano z r¹k do r¹k. Wyk³uci zostali, zat³uczeni kolbami, wytraceni w tych norach, co do nogi.
Trupy ich rozszarpano bagnetami, twarze zmia¿d¿ono, piersi z³amano obcasami. Wi¹zani byli
we w³asne pasy za gard³a. Zaczepiano pasy u krat okiennych i duszono, t³umem ci¹gn¹c za
nogi w kierunku drzwi. Twardych w karku, opornych, dumnych, wrzeszcz¹cych swoje:
„Niech ¿yje Ferdynand siódmy!” - dod³awiano nagimi d³oñmi.
Reszta obroñców, trwo¿liwszej natury, przebieg³a by³a bocznymi schodami na strychy szpitala. Tam pod³o¿ono ogieñ. Kupy s³omy zapalono na schodach prowadz¹cych na poddasze.
Kiedy ogieñ zacz¹³ siê szerzyæ, reszta Hiszpanów wyskakiwa³a z p³omieni na bagnetu albo
znalaz³o œmieræ w ogniu.
Opanowawszy w ten sposób górn¹ czêœæ gmachu st³umiono ogieñ i wojsko sz³o ku wyjœciu.
Wariatów i wariatki co pos³uszniejsze zganiano na kupê, ¿eby ich wypêdziæ z miasta i zamkn¹æ w gmachach Monte Torrero. Ów t³um rozpierzcha³ siê na wsze strony. Jedni nie chcieli
opuszczaæ swych sza³ówek, inni walczyli z ¿o³nierzami jak najlepsi, najmê¿niejsi ¿o³nierze.
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Potworna walka z wœciek³ymi babami do rozpaczy doprowadzi³a eskortuj¹cych ¿o³nierzy.
Wœród tego zgie³ku, wœród potwornych scen, wœród mordów i bezeceñstw, miedzy rozszala³¹
t³uszcz¹ przesuwa³ siê Cedro zstêpuj¹c ze Schodów. Stan¹³ wreszcie u drzwi na dole i spojrza³ w górê. Szuka³ oczyma kapitana Wyganowskicgo.
W owej chwili za band¹ mê¿czyzn i kobiet pêdzonych bagnetem szed³ wysoki cz³owiek
w ogromnym wieñcu z cyprysowej ga³êzi. Oczy jego, wzniesione do góry, i teraz nie widzia³y nic zgo³a. Ani jednego zjawiska... Bose nogi brodzi³y do kostek we krwi skrzep³ej na schodach, œlizgaj¹c siê depta³y cia³a zabite i zimne. Go³e rêce spod p³achty krwi¹ ut³uszczonej
wyci¹ga³y siê do góry. W twarzy okrutnej i tak dalekiej od ludzkiego wyrazu, jak dalek¹ jest
fizjonomia kamienia, w straszliwej, zimnej masce odbija³a siê tylko jedna jedyna, niezmierna, wewnêtrzna ¿¹dza. Krzywda ¿³obi³a j¹! latami, a tak pracowicie, jak bezsenna praca wulkanu urabia formê krateru. opiewa³, a raczej wzywa³ z g³êbi ducha, ze wszechw³adzy serca,
z ca³ej piersi wo³a³ w przestwór s³owami psalmu:
„Quis dabit mihi pennas, sicut columbae?... Et volabo et requiescam..”.
By³ to okrzyk tak niewymowny, ¿e s³uchaj¹cemu zda³o siê byæ niepodobieñstwem, by na to
wo³anie nie odezwa³a siê natychmiast odpowiedŸ. Znowu ten g³os:
„Quis dabit mihi pennas, sicut columbare?...”
Przeszed³. Nie widz¹c drogi, murów, ulicy, œwiata, ludzi, którzy go k³uli popêdzaj¹c bagnetami i kijami, poszed³ wynios³y starzec w czeluœæ ulicy Engracia i znik³ pospo³u z towarzyszami. Z dala, z ciemnoœci zawalonej trupami i zawleczonej dymem prochowym, dolatywa³ jego
nadludzki œpiew: - „Et volabo et requiescam... „
Zeszed³ wreszcie na dó³ Wyganowski. Kiedy spotkali siê u drzwi, Cedro wzi¹³ go za rêkê.
Przycisn¹³ j¹ do piersi nie wiedz¹c, ¿e to uczyni³. Kapitan spojrza³ na niego spod oka, nieufnie, pó³szyderczo, jak to by³o w lego zwyczaju. Nagle zaszlocha³ bez uronienia ³zy, krótko
i skrycie. Pokry³ to sztucznym a g³oœnym i forsownym kaszlem. Zdarza³o mu siê to, widaæ,
czêsto, gdy¿ natychmiast siê opanowa³. Powiedzia³ coœ pieprznie kawalerskiego...
Zniesiono trupy i rannych na wirydarz klasztorny i kolumna odesz³a ze szpitala. Skierowa³a
siê teraz ku wylotowi ulicy Engracia, na Calle del Cosso. Z dala ju¿ widaæ by³o, ¿e to miejsce pe³ne jest szykan. Ale ludzie odetchnêli. Biæ siê na powietrzu! Iœæ przed siebie i walczyæ
z ¿o³nierzem! Za rowami i przedpierœniem z bruku, ziemi i worków czatowali obroñcy. Miga³y tam ich okr¹g³e, czerwone czapki, z kszta³tu podobne do uciêtego sto¿ka. Na œrodku placu widaæ by³o bateriê z dzia³ wa³owych, wzniesion¹ wysoko, paszczami zwrócon¹ w czarny
wylot ulicy.
Pierwszy pu³k polski pod Ch³opickim utworzy³ kolumna zbit¹ niby lity t³ok i niezdobytym
krokiem wyruszy³. W’ jego tropy szed³ czternasty pu³k francuski pod pu³kownikiem Henriotem. Obadwa te tarany wbi³y siê w Cosso mas¹ swoj¹ jak dwa dr¹gi katapulty. Uderzy³y we
wzniesion¹ bateriê i zmia¿d¿y³y jej kanonierów. Bateria zamilk³a. Ale wówczas ze wszystkich stron, ze wszystkich okien i. niedostrzegalnych dziur w olbrzymich domach wyd³u¿onego placu sypnê³y siê na nich pociski. Sta³y tu posêpne, wielkoœcienne gmachy, jak teatr, urzêdy municypalne, a nade wszystko s¹d i mieszkanie niegdyœ, od czternastego wieku, najwy¿szego sêdziego justizy, stró¿a swobód unii narodowej Kastylian i Aragonów przeciwko w³adzy Piotrów Okrutnych. Naprzeciwko ulicy Engracia, wylot w wylot, znajdowa³a siê œlepa
i w¹ska uliczka Arco de Cineja. O kilkanaœcie kroków na prawo sz³a g³ówna arteria miejska
po drugiej stronie Cosso-ulica Œwiêtego Giliusza. Prowadzi³a ona obok koœcio³a tego¿ imie374

nia, obok klasztoru Œwiêtego Piotra, zostawia³a na prawej rêce katedrê del Seo, na lewej koœció³ Nuestra Senora del Pilar i wylot w wylot trafia³a na most.
Pu³kownik Ch³opicki sformowa³ swoj¹ poszarpan¹ kolumnê pod strza³ami ca³ego Cosso i,
z³udzony po³o¿eniem ulicy Arco de Cineja, rzuci³ siê w ni¹; zamiast w ulicê Œwiêtego Giliusza. I w tym zau³ku, tak samo jak w ca³ym mieœcie, domy zamienione by³y na niezdobyte
warownie. ¯o³nierze ginêli na rozdro¿u Cosso, u wejœcia w uliczkê i w jej œlepej g³êbinie.
Wali³y siê na nich œciany, umyœlnie z góry wywa¿one i str¹cone z czwartego piêtra, belki opalone, dymi¹ce siê jak g³ownie, fortepiany i szafarnie, skrzynie i rêczne granaty. Sam Ch³opicki ciê¿ko raniony pad³ na placu. Wynieœli go ¿o³nierze z pobojowiska.
Noc wtedy spada³a na wrz¹ce miasto.
Klasztor franciszkanów, zdobyty szturmem przez oddzia³ polski, z wyj¹tkiem wie¿y, gdzie
usadowieni Hiszpanie razili wci¹¿ granatami przechodz¹ce wojsko, s³u¿yæ mia³ za punkt
zborny, za szpital i miejsce spoczynku. Na zdobytej ulicy Sant Engracia palono ogieñ przy
ogniu od samego zmierzchu. Warty stanê³y gêsto i opasywa³y wszystkie punkty zdobyte. Cedru znalaz³ siê pod kolumnad¹ klasztoru, która wychodzi³a na ogrody. Sta³y tu pod œcianami
d³ugie i szerokie ³awy z ciosanego kamienia. ¯o³nierze powyci¹gali siê na tych miejscach sjesty mniszej...
Miasto kipia³o wci¹¿ jeszcze. W dzielnicy nadrzecznej, za placem Cosso, we wschodniej czêœci oko³o Uniwersytetu i na zachodzie w okolicach Pa³acu Inkwizycji œwiêtej, s³ychaæ by³o
³omot pracy, szczêk m³otów, szarpanie ziemi i odwiecznych murów. Ale ¿o³nierze francuscy
i polscy s³ysz¹c ten nocny rozgwar zbrojenia siê miasta Fenicjan - Salduby, miasta Rzymian Caesaraugusty, miasta Arabów - Zaragozy, miasta Aragonów i wreszcie zjednoczonych we
wspóln¹ ojczyznê Hiszpanów - nie zwracali ju¿ uwagi. Byli pewni, ¿e wczeœniej czy póŸniej
zdepc¹ i stratuj¹, cokolwiek by stworzy³a zrozpaczona praca.
Teraz po¿¹dali snu i spoczynku.
W starym tumie franciszkanów p³onê³y ognie. Skwarzy³o siê miêso na ro¿nach. Stare, rumiane wino, rozkosz mnichów, kr¹¿y³o w z³otych, koœcielnych kielichach. Pieœñ s³awi¹ca si³ê
i przemoc, pieœñ nakazuj¹ca popchn¹æ i zdeptaæ to, co upada bez si³, rozlega³a siê w ciemnych korytarzach, pustych celach i pod kopu³¹ koœcio³a.
Oko³o pó³nocy ostatnie echo rozmowy ucich³o w klasztorze. ¯o³nierze, otuleni w p³aszcze,
spali le¿¹c w poprzek galerii portyku pokotem. By³ to sen twardy i zaiste kamienny. Cedru
le¿a³ miêdzy innymi w szeregu, ale nie spa³ wcale.
Na koñcu galerii, u wejœcia do ogrodu, pali³o siê du¿e ognisko. D³ugie smugi ruchliwego
ognia rzuca³y w ogród niepewne blaski. Chrapanie cielsk w ca³ej galerii, w przestrzeni kilkudziesiêciu kroków, by³o nie do zniesienia. Zdawa³o siê Krzysztofowi, skoro tylko oddala³ siê
myœlami od tego miejsca, ¿e trupy niedorzniête ko³o niego charcz¹. Wzdryga³ siê i z wœciek³ym gniewem zawija³ w p³aszcz. Ale chocia¿ zas³oni³ oczy, nie móg³ zas³oniæ p³yn¹cych
myœli. DŸwign¹ siê jutro z tego potwornego snu do dzie³a mordowania albo na wieki legn¹
po kana³ach i rynsztokach miasta. Jaki te¿ sen œni siê temu le¿¹cemu mot³ochowi? I oto ujrza³ sen t³uszczy, sen id¹cy nad nimi w ciemnych za³amaniach sufitu. Widzia³ trzeŸwymi
oczyma ogniste, krête zwoje boleœci, wlok¹ce siê po w¹skich schodach, którêdy œcieka krew...
Wszczepi³ mu we w³osy koœlawe rêce swoje krzyk obijaj¹cy siê o ponure mury zaklês³ych
dziedziñców, korytarzów, cel... Starzec, starzec w krwawym ³achmanie! Oczy jego, oczy
patrz¹, wznosi siê usch³a rêka... Wskazuje, wskazuje... Bo¿e mi³osierny! - wskazuje rêk¹...
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Ogarn¹³ go nieprze³amany wstrêt. Cia³a spitych morderców, stapianych we krwi, œmierdz¹cych potem pracy od ca³odziennych siepañ, owa bezw³adnoœæ i nicoœæ silnych gnatów, które
siê teraz podle wi³y i kurczy³y pod ciê¿arem widziade³ cennych, ohydne profile pysków, rozwarte usta, porozrzucane rêce i nogi, w trwodze i mêczarni charcz¹ce gardziele i nosy wzdrygnieniem go zimnym smaga³y. Nie by³ zdolny pozostaæ teraz na chwilê sam ze sob¹.
Wnet myœli jego pêdzi³ i œciga³ przestrach. Korpus cielesny wci¹¿ musia³ byæ w ruchu, w trudzie, w pierwszorzêdnym zmaganiu siê, wci¹¿ musia³ coœkolwiek œcigaæ forsownie. W ka¿dej chwili spokoju zaczyna³y p³yn¹æ w poprzek logicznych myœli- wichry sp³oszonych obrazów, haniebnych widoków, czynów spe³nionych.
I teraz oto uczu³ siê zmuszonym do ruchu.
Pogadam z szyldwachem... — myœla³ wy³a¿¹c z szeregu le¿¹cych.
Ale zanim stan¹³ na nogach, ju¿ zmieni³ projekt. Czu³, ¿e rozmowa go nie zaspokoi. Wiedzia³,
¿e musi szukaæ niebezpieczeñstwa, jeœli chce w sobie zag³uszyæ paroksyzmy dawnej duszy.
Có¿ ja mam ze sob¹ teraz robiæ? - myœla³ bezradni, siedz¹c w kucki na miejscu i wodz¹c
oczyma po ogrodzie i murach.
Wiesza³ mu siê na ramionach p³aszcz bezsennego sumienia. Obojêtne wiedzenie dawa³o znaæ,
¿e wypadnie chyba przesadziæ mur ogrodowy i pójœæ samemu miêdzy szañce hiszpañskie na
niedostêpne zau³ki Calle del Cosso...
Forsy, mocy, wytê¿enia si³! Walki z przemagaj¹c¹ liczb¹! Oczy badaj¹ce, którêdy mur przeskoczyæ, zabrnê³y w pomrok zaroœli bluszczu, miedzy zaciszne uliczki strzy¿onego bukszpanu, w k¹ty, gdzie gaje wynios³ych kamelii doko³a siebie rozprasza³y bia³e i czerwone kwiaty.
Z g³êbiny ciemnej wytrysn¹³ przed oczyma ponad szarzej¹cy mur-czarny, strzelisty kszta³t
wonnego cyprysa. Bli¿ej nik³o biela³y przerywaj¹c nieugiêtoœæ mroku krzaki ró¿ane. ¯arzy³y
siê w ciemnych wnêkach czarnej nocy, jakoby œwiat³a ¿a³osne, zwis³e girlandy przedziwnych
ró¿ indyjskich, wiecznie kwitn¹cych ró¿ z Bengalu, kwiatów rodz¹cej siê Afrodyty i kwiatów
królowej Flandrii. Przezwyciê¿a³y tam noc barwy ich œnie¿nobia³e i blado¿ó³te, koloru cia³a
kobiety i koloru porannej zorzy. Zwartym kuszczem sta³y nad wydr¹¿eniem starej cysterny,
zawsze szemrz¹cej. Zapach ich dŸwiga³ siê z ciemnoœci, powstawa³ ze smutku szmerów lec¹cej wody. Krzysztof uczu³ go niespodzianie.
Us³ysza³ mowê wiec-m¹ szmeru strumienia. Ze szczêœliwym zdumieniem westchn¹³ wci¹gaj¹c nozdrzami b³êdny zapach. W owej chwili, jakby spomiêdzy kapi¹cych w ciemnoœæ polœniêæ kêp ró¿anych, spomiêdzy bia³ych jak œnieg skupieñ, wyjawi³a siê twarz blada, z oczyma rozwartymi szeroko od dumy, od pogardy, od straszliwego uniesienia. Usta pó³otwarte
i w³osy wzburzone niby chmura burzy wiosennej nad bia³ym czo³em... Widaæ w chropawej
ramie okna ze sczernia³ego marmuru tê g³owê niewys³owionej piêknoœci, oblicze boskie,
kszta³t córy Diosa, Pallady Ateny. Ale wraz uwydatni siê z ciemnoœci inny kszta³t i wyraz,
gdy zbiela³a i martwa na obraz œniegu zamyka oczy przed ohydnym widokiem. Kropli krwi
nie ma w jej ustach. Œwiat³o uciek³o ze Ÿrenic. Padaj¹ powieki na zranione oczy jak drzwi
bez zawias...
Krzysztof nie móg³ ju¿ teraz przypomnieæ sobie tego oblicza. Sta³a siê jak gdyby widmo we
œnie widziane. Sta³a siê czymœ tak niedok³adnym jak wspomnienie starca i tak w¹tpliwego
istnienia jak widziadlany obraz cielistych ró¿ w mroku nocnym.
¯o³nierz wsta³ ze swego miejsca po cichu. Wysoko przytroczy³ szablê. Rêce mia³ wyci¹gniête, ¿eby zwiewny obraz zatrzymaæ... Na palcach zeszed³ ku cysternie. Oto mia³ przed sob¹
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uœpione krzaki ró¿ane. Wiotki zapach wzdycha³ ku niemu z ciemnoœci. Zda³o siê id¹cemu, ¿e
to g³owa niewidzialna spoczê³a na jego piersiach, ¿e wonne rêce oplataj¹ mu szyjê. £ka³y
przed nim w nocy te bezsenne bia³e ró¿e. Same jego rêce zanurzy³y siê w krzew mokry, miêdzy prêty kolczaste, we w³osy zimnych liœci. Kalecz¹c sobie, dr¹c i przebijaj¹c palce, ³ama³
ga³¹zki obarczone kwiatami. Zerwa³ ich bukiet tak du¿y, ¿e ledwo go d³oni¹ skrwawion¹ móg³
obj¹æ. Wolno, kryj¹c za sob¹ pêk zerwany, poszed³ ku ognisku. Szyldwach nastawi³ ku niemu bagnet i mrukn¹³, jak niedŸwiedŸ, o has³o. Krzysztof rzuci³ mu je nie patrz¹c i wyszed³
na ulicê. Ca³a teraz pe³ga³a od ogniów stra¿niczych, rozpalonych co kilkanaœcie kroków poœród ulicy Sant’ Engracia. Szyldwachy ko³ata³y siê miêdzy jednym a drugim ogniskiem jak
wahad³a. ¯o³nierze pilnuj¹cy ogniów znosili z domów meble i sprzêty drewniane. Ciskali je
bez przerwy w p³omienie. Bucha³y jasnym ogniem porêcze, boki i gzymsy mebli rzeŸbionych
z drzewa mahoniu, hebanu i czarnego dêbu, mo¿e w czasach sza³ów i gwa³tu na l¹dach i morzu zdobyte... Trzeszcza³y pryskaj¹c iskrami bezcenne szkatu³ki, pe³ne papierów, pami¹tek,
œwiêtoœci rodzinnych. Tli³y siê smrodliwie stare palimpsesty, pergaminy i folia³y bibliotek
klasztornych. Drzwi wejœciowe od ulicy by³y powyrywane z zawias, czarne sienie sta³y otworem i broczy³y g³êbi¹ ciemnoœci jak rany œwie¿o zadane.
Id¹c od ogniska do ogniska Krzysztof wypowiada³ jednym g³osem has³o i przeciska³ siê co
prêdzej, co tchu za mury klasztoru franciszkañskiego. Min¹³ wylot bocznej uliczki, dwie czy
trzy sienie, i oto stan¹³ u wejœcia do domu, który poprzedniego dnia zdobywa³ w gronie wolty¿erów. I tu brama by³a wyrwana z zawias. Dawno ju¿ sp³onê³a w ogniu ulicznym. W sieni
jakiœ piechur pracowicie r¹ba³ siekier¹ szafy, sto³y i sto³ki. Cedro wymin¹³ go szybko i wbieg³
na piêtro po znajomych, szerokich schodach.
Znalaz³ siê tam w zupe³nej ciemnoœci. £oskot siekiery s³ychaæ by³o jako g³uchy, natrêtny stuk
w œcianê. Wyci¹gniête rêce dotyka³y murów œliskich jak lód. Oto drzwi prowadz¹ce na wewnêtrzny, podwórzowy ganek drugiego piêtra. Znalaz³ je omackiem. Wyszukawszy rêk¹ rygiel starego zamka podwa¿y³ go koñcem pochwy pa³asza i wnet stan¹³ na balkonie. Chlusnê³o mu w oczy œwiat³o w oknach... Œwiat³o w tamtych oknach! Jacyœ tam ludzie...
Cicho jak zmora szed³ dooko³a po deskach ganku, a zanim któr¹ nadepn¹³, sto razy próbowa³
stop¹, czy nie zaskrzypi.
Szed³ nieskoñczenie d³ugo... S¹dzi³, ¿e nie dowlecze siê nigdy do œwietlistych okien... Ale nie
skrzypnê³a pod jego nog¹ pod³oga, nie zaszeleœci³ pa³asz. Przywlók³ siê nareszcie. Pierwsze,
pó³otwarte okno za³o¿one by³o na hak œrodkowy. Zajrza³ przez szerok¹ szczelinê do wnêtrza.
Zna³ dobrze tê salê. Na dywanie pod szaf¹ le¿eli zamordowani. Starcy... Oto jego w³asny
ksi¹dz... Siwa czupryna, niebieskawy podbródek. Sutanna nowa. Do pioruna! sutanna nowa...
Ani œladu... Zmia¿d¿one trupy bab obok niego.
Wielka, woskowa gromnica w rogu pokoju. Dwie ¿ywe przy trupach istoty. Zakonnik, franciszkanin, stary jak grzyb, z ³ys¹, z¿ó³k³¹ czaszk¹, nag¹ jak kolano, ty³em do okna zwrócony,
klêcza³ przed zmar³ymi i pó³g³osem mamrota³ modlitwy.
Bli¿ej okna, w g³êbokim starym krzeœle z szerokimi porêczami, spa³a doncella. Zasnê³a, widaæ, niedawno. G³owa jej upad³a bez si³ na tyln¹ porêcz. W³osy rozpierzch³y siê; rozwi¹za³y
i klinem, na podobieñstwo czarnego cyprysa wierzcho³kiem zwróconego ku ziemi, zwis³y ze
spracowanej g³owy. Bezw³adne rêce le¿a³y na kolanach. Mo¿na by³o mniemaæ, ¿e i ta kobieta nie nale¿y ju¿ do œwiata ¿ywych. Tylko jeszcze tchnienie uroczych piersi pod czarn¹ szat¹
œwiadczy³o o ¿yciu.
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Krzysztof wsun¹³ d³oñ miêdzy po³owy okienne i odrzuci³ zamkniêcie tak cicho, ¿e nie wywo³a³ najl¿ejszego szelestu. Roztworzy³ po³owice okienne.
Ujrza³ teraz w ca³ej prawdzie i pe³ni tê salê, któr¹ mia³ w mózgu jak widziad³o. Ogarn¹³ wzrokiem wszystko. Nie umia³by wyznaæ, jak d³ugo tam sta³ pogr¹¿ony w dumanie. Najl¿ejszy
szelest nie przerwa³ ciszy. Prysn¹³ kiedy niekiedy knot gromnicy... Zadrzema³, widaæ, stary
zakonnik zwiesiwszy g³owê na rêce wsparte o klêcznik...
Ockn¹³ siê Krzysztof z g³êbokiego zachwytu. Wydoby³a siê jego dusza z wi¹zañ ca³unów,
z pêt zamyœlenia. Wzi¹³ przed siê bukiet ró¿, rozdziela³ troskliwie ga³¹zki sczepione liœæmi
i kolcami. Rzuci³ na kolana œpi¹cej pierwszy kwiat tak wyœmienicie, ¿e korona upad³a miêdzy d³onie splecione palcami.
Rzuci³ potem drug¹ ga³¹zkê, osypan¹ nie rozwiniêtymi jeszcze k³obuczkami, trzeci¹ cudnie
rozkwit³¹, czwart¹ i pi¹t¹. Wszystkie a¿ do ostatniej. Wtedy przymkn¹³ okno tak samo, jak
by³o. Sam zosta³ na swym miejscu.
Oczy mia³ utkwione. w twarzy œpi¹cej. Dusza jego sp³ywa³a na powieki zawarte; na usta, na
lica bia³e, na w³osy czarnym p³omieniem zwisaj¹ce.
Ostry ch³ód nocy aragoñskiej œcisn¹³ mu ramiona i ¿ebra. Pierwszy brzask przerzedza³ ju¿
ciemnoœæ. Widaæ by³o wystêpuj¹ce z mroków posêpne mury, studzienn¹ czeluœæ podwórza,
czarne okna i drzwi. Jak¿e to wszystko okrutnym przemówi³o teras wyrazem! Te straszne
nieme sienie, te straszne okna i drzwi wychodzi³y na spotkanie oczu jak kszta³t piek³a duszy
widzialny z bliska.
Wtem jak piorun rozleg³ siê ³oskot armatniego strza³u. Jakoby wrzask tysi¹ca odpowiedzia³a
mu salwa karabinów. Cedro uczu³ taki ból, jakby to jego te wszystkie strza³y przeszy³y. Œpi¹ca dŸwignê³a g³owê, otwar³a szeroko oczy.
Powiod³a nimi po trupach.
Chwilê s³ucha³a strza³ów z g³ow¹ wtulon¹ w ramiona, blada i struchla³a. Rêka jej dotknê³a
siê mokrych i kol¹cych ró¿. Bezmierne zdumienie usta rozchyli³o do krzyku.
Zni¿y³a g³owê gwa³townym ruchem nad tymi kwiatami. Zatopi³a w nich oczy i siedzia³a tak
nieruchoma, jakby w tej chwili i j¹ strza³y armat o œmieræ duszy przyprawi³y. Zatrzês³y siê
w¹t³e okna od ponownego huku. G³ucho zadrga³y mury, jêk³y sienie i izby, korytarze i klatki
schodowe...
Zawaha³y siê ramiona dziewczêce.
Bia³e, liliane d³onie trwo¿liwie a namiêtnym ruchem zgarnê³y, objê³y, schwyci³y ró¿e wszystkie bez wyboru, przycisnê³y je do ³ona wstrz¹œniêtego od ³kañ. Wsta³a dzieweczka ze swego
miejsca, jak gdyby z tym zamiarem, ¿e dok¹dœ pójdzie. Ale nie post¹pi³a ani kroku. Znieruchomia³a na miejscu.
Z zamkniêtymi oczyma, z ustami pe³nymi ¿a³osnych s³ów, cisnê³a coraz bardziej do serca
kwiaty. Rozdziera³a bia³e palce o ostre kolki, rani³a miêkkie d³onie...
Krzysztof na palcach pobieg³ balkonem doko³a podwórza, zd¹¿aj¹c na swoje miejsce miêdzy
walcz¹cymi.
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Potyczka
W nocy z 14 na 15 sierpnia genera³ Verdier odst¹pi³ od oblê¿enia Saragossy. Nie by³o sposobu zdobyæ jej wstêpnym bojem.
Krzysztof Cedro ju¿ od dnia 6 sierpnia znajdowa³ siê w Monte Torrero. W dniu 5 sierpnia
zosta³ na ulicy Cosso raniony w udo od³amkiem granatu, wskutek czego nie móg³ uczestniczyæ w dalszych dzia³aniach. Le¿a³ w baraku szpitalnym a¿ do chwili wymarszu wojsk francuskich w górê rzeki Ebro, a w stronê Tudeli. Pod koniec tygodnia swego wypoczynku nale¿a³ zreszt¹ do l¿ejszych robót minierów przy zak³adaniu prochów.
Trzeci szwadron lansjerów polskich wyszed³ ostatni z Monte Torrero z improwizowan¹ artyleri¹ Hupeta. Nie dochodz¹c do rzeki Xalon wojska francuskie zatrzyma³y siê w oczekiwaniu
na wybuch min. Cedro by³ jeszcze znu¿ony chorob¹. Szczególna w tym czasie zasz³a w nim
zmiana: uspokoi³ siê i wzmocni³. Sta³ siê jak gdyby dojrza³y, stary, nieprzeb³agany i nieugiêty w swej obojêtnoœci. Znalaz³ bezwiednie w tym nastroju duszy wyjœcie z labiryntu moralnych drgañ i niepokojów.
Oto nadesz³a chwila d³ugiej niepewnoœci, naprê¿onego oczekiwania w milczeniu. S³ychaæ
by³o tylko huk rzeki Xalon. Kapitan minierów, który by³ prochy zak³ada³ i zapaleniem lontów kierowa³, wydoby³ z olstrów pistolet, ¿eby w ³eb sobie strzeliæ, jeœli wybuch wcale nie
nast¹pi. Dla Cedry by³a ta chwila daleko bardziej obojêtna ni¿ dla starych wyjadaczów, dla
wytrawnych ³azêgów w³oskich i m³odych wisusów a zbójców z temperamentu. Tak¹ ciszê
i spokojnoœæ wewnêtrzn¹ prze¿ywa³ we Francji czasu wielkich marszów pu³kowych. Czeka³
teraz na wybuch, jak w teatrze oczekuje siê na oœwietlenie ogniem bengalskim efektownej
grupy dziewic. Je¿eli doœwiadcza³ jakiej przykroœci, to by³o ni¹ zw¹tpienie o tym wybuchu.
Ale oto, na szczêœcie dla kapitana minierów, g³ucho jêknê³a i zatrzês³a siê ziemia, a ³oskot
odda³y góry Aragonii. S³upy ognia, fontanny dymu, gejzery kamienia i chmury gruzu buchnê³y w niebo. W nich ludzie magali koz³y w powietrzu jak zastrzelone w lot ptaki.
Ruszono w marsz dawn¹ drog¹ przez Alagon, Mallen ku Tudeli wœród nieustaj¹cych napastowañ ch³opów, zorganizowanych w bandy powstañcze zwane guerrillas. Wojska regularne
Don José Palafoxa y Melcy sz³y w te tropy. Pu³k lansjerów stan¹³ wreszcie obozem w budach
drewnianych kleconych naprêdce, nad sam¹ rzek¹ Ebro. By³ wysuniêty w stronê nieprzyjaciela i nie mia³ chwili spoczynku. Konie sta³y w b³ocie i glinie rozmiêk³ej, tote¿ dostawa³y
grudy i ochwatu. Szczury wodne nie dawa³y ¿o³nierzom spaæ po nocach. A noce by³y ju¿ nadzwyczajnie zimne. Zaczê³y biæ deszcze jesienne. Tote¿ rozkosz¹ niemal by³a dla ¿o³nierza
ka¿da wyprawa. Krzysztof uwolni³ siê z artylerii, wróci³ do szwadronu i lancy. Robi³ ni¹ ju¿
od dawna i œwietnie wszystkie maniements, wolty i piruety. Wykaza³ w potyczkach sprawnoœæ
zupe³n¹. Kiedy poprzednio w górach otaczaj¹cych Saragossê wyuczy³ siê przede wszystkim
przebijaæ ordynarnych ch³opów w ognistym natarciu, teraz æwiczy³ siê w sposobach walki
z regularn¹ konnic¹. By³ tedy ju¿ niezwalczony w zwyk³ym, wysadzaj¹cym z siod³a „broñ do
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ataku!” - w szar¿ach en-avant-pointez!- w parowaniu w lewo czy w prawo, w zdradzieckich,
wœciek³ych a niezwalczonych ciosach w ty³ i w bok. Uczy³ siê tylko jeszcze pod Tudel¹ od
mistrza Gajkosia najtrudniejszych napaœci par le moulinet, zadawanych z wysoka, sponad
g³owy, kiedy siê lancê trzyma lekko miêdzy palcami, a ca³a moc cielesna i si³a ciosu spoczywa w palcu wskazuj¹cym. By³y to piorunowe, a lekkie pociski w twarz, miêdzy oczy, w gard³o wroga, a raczej wrogów. Gaj koœ mia³ mo¿noœæ codziennie pokazywaæ uczniowi, jak te
„prztyki” rozdawaæ w obskoczeniu. Rzucali siê tedy dla nauki, praktyki i przyk³adu w gêstwinê hiszpañskiej konnicy, guerrilleros, lub regularnej piechoty samowtór czy samotrzeæ w moment po salwie strza³ów, zanim tamci mogli broñ nabiæ. Skokiem, co si³y w bachmacie, wpadali w t³um. Byli niedosiêgli ani dla bagnetu, ani dla szabli. Sztuka walki z przemagaj¹cym
stokroæ t³umem polega³a na tym, ¿e grot lancy niweczy³ opar nieprzyjaciela w odleg³oœci szeœciu ³okci od piersi u³ana. ¯o³nierz hiszpañski, pragn¹c cios zadaæ, musia³ zbli¿aæ siê o dwa
i trzy kroki. Furkot chor¹giewki i b³ysk ostrza tworzy³ wnet wolne ko³a. Wokó³ trzech jeŸdŸców na koniach powstawa³y trzy place, a pierwsza luka stanowi³a dla nich jakoby wy³om
w murze fortecy. Widziano te¿ nieraz pod Tudel¹ iœcie Fenomenalne zjawiska. Bataliony piechoty i szwadrony jazdy hiszpañskiej rozsypywa³y siê i pierzcha³y w pole jak zgraja dzieci
przed byle garsteczk¹ u³añsk¹ pêdz¹c¹ z kopyta.
D³ugo trwa³y te codzienne lekcje i korepetycje nad rzek¹ Ebro, bo a¿ do wielkiej i s³awnej
bitwy pod Tudel¹ w dniu 23 listopada. Po tej bitwie, gdzie bataliony piesze legii, pierwszy
pu³kownika K¹sinowskiego i drugi, w którym walczy³ kapitan Wyganowski - ws³awi³y siê
mêstwem nieustraszonym, zla³y krwi¹ ziemiê i przyczyni³y siê przewa¿nie do wielkiego pogromu Hiszpanów - Krzysztof Cedo po szar¿y w te j bitwie zosta³ oficerem. Zaliczono mu
s³u¿bê w przykopach pod Hupetem jako pierwsze awanse na brygadiera i na stopieñ maréchal
de logis. Zakwit³ teraz w swoim szwadronie jako pan lieutenant en seconde. Musia³ siê wkupiæ do ko³a, nabyæ od kolegów okucie srebrne do daszka, ³añcuszek do podpinania, szlify i hafty munduru, czapraka, akselbanty przerzuciæ na prawe ramiê, rzemienie wszystkie safianem
podszyæ...
Sprawi³o mu to niema³¹ radoœæ, ¿e nareszcie dos³u¿y³ siê stopnia. Oficerowie powitali go
¿yczliwie, znali go ju¿ bowiem dobrze, wiedzieli, co zacz jest na koniu, w rêce, w polu i pod
dachem. Niejednemu z prostszej sfery pochlebia³o nawet kole¿eñstwo z tym austriackim „hrabi¹”. Ujrza³ siê te¿ „hrabia” otoczony przyjació³mi co siê nazywa. Duszê gotowi byli za niego po³o¿yæ... Wina nie brakowa³o w tych miejscach-mo¿na siê by³o nim na œmieræ zapiæ wyznaj¹c sobie wzajem braterskie uczucia. By³y jeszcze i uboczne powody tak serdecznego
przyjêcia nowego porucznika. Oto z pu³ku szwole¿erów gwardii przys³ano w tym czasie do
zajêcia miejsc oficerskich szeœciu jeŸdŸców. Byli to panowie: Stadnicki, Dominik Runowski,
Sawicki, Adam Rad³owski, Józefat Kad³ubiñski i Teofil Miku³owski. Sztab u³añski, a nade
wszystko m³odzie¿ bez stopnia, czyhaj¹ca na odznaczenie, z wielk¹ niêchêci¹ przyjê³a gwardiaków. Ci przybysze zagradzali drogê do awansu istotnie zas³u¿onym, a nadto przybywaj¹c
od boku Cesarza i z wielkiego œwiata mieli na obliczach marsa wynios³oœci i protekcjonalne
uœmieszki. Cedro, którego widziano, jak pracowicie dostawia³ do obozu cio³ki i owce, jak
harowa³ w rowach pod Saragoss¹ i dar³ siê z karabinem na barykadê, zyskiwa³ tym wiêksz¹,
na z³oœæ frantom szwole¿erskim okazywan¹ sympatiê.
W przeciwieñstwie do szyku ¿o³nierskiego, w którym ¿y³ dotychczas, sk³adaj¹cego siê ze starych wilków, lwów, hien i dzików-pojedynków, w przeciwieñstwie do surowych s³u¿alców,
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do nieub³aganych kondotierów i srogich a œlepych ¿o³daków -znalaz³ siê teraz w otoczeniu
delikatniejszym, m³odszym i bardziej ludzkim. Czu³ to, ¿e sam przewy¿sza kompaniê oficersk¹ zimn¹ czerstwoœci¹, któr¹ by³ nasi¹k³ w t³umie wiary. Mêstwo w gronie, które powiêkszy³, nie by³o jeszcze ow¹ kamienn¹ dzikoœci¹, s³awa tu œwieci³a na ostrzach szabel, honor
by³ dŸwigni¹ i mi³oœæ dalekiej ziemi zakonem dusz. Nie wszystkich zreszt¹... Cedro sta³ siê
oficerem ca³¹ gêb¹, przyj¹³ rycza³tem wszystkie zalety i wady tego stanu z pokor¹ a bez zastrze¿eñ, jak prozelita œwie¿o nawrócony przyjmuje nie tylko rytua³, ale i zwi¹zany z nim
w ¿yciu ca³kowity modus vivendi. Ju¿ po up³ywie kilku dni w stanie nowego dostojeñstwa
spostrzeg³, ¿e przewy¿sz¹ wielu kolegów wiedz¹ wojskow¹ i doœwiadczeniem. Rzadko który
z m³odszych by³ tak d³ugo jak on w³aœnie prostym ¿o³nierzem. Rzadko który walczy³ tak jak
on w Saragossie i pod Tudel¹...
Spod Tudeli, w œlad za cofaj¹cym siê w pop³ochu dowódc¹ Hiszpanów Pena, który zaj¹³ miejsce Castanosa, marsza³ek Ney poci¹gn¹³ do Tarazona, a stamt¹d górami, drog¹ równoleg³¹
do doliny rzeki Ebro, a¿ do Placencji. Z Placencji wzd³u¿ rzeki Xalon ci¹gniono ku po³udniowi na Muela, El Almunia, Morata - starorzymskim szlakiem wojennym, odwieczn¹ drog¹
z Caesaraugusty do Mantui Carpetanorum, czyli Madrytu, na Bilbilis...
Wiedziano ju¿ w wojsku, ¿e Napoleon jest na ziemi hiszpañskiej i ¿e równolegle zd¹¿a do
Madrytu na Burgos. Sto koni jazdy polskiej pod grosmajorem Kuckim posz³o z marsza³kami
Moncey i Lannesem znowu pod Saragossê, w œlad za Palafoxem, który szed³ zamkn¹æ siê
w straszliwym mieœcie, a¿eby wype³niæ nieœmiertelne dzie³o drugiej obrony...
Genera³ Lefebvre Desnouettes dowodzi³ jazd¹ korpusu szóstego, który szed³ przodem dla
po³¹czenia siê z g³ówn¹ armi¹. Pierwszy raz na w³asne oczy ujrzawszy tak olbrzymi¹ pora¿kê oœmdziesiêciu tysiêcy hiszpañskiego ludu pod Tudel¹ przez armie marsza³ków Lannesa,
Neya i Victora, Cedro nabra³ pewnoœci siebie i œlepej wiary w szablê u³añsk¹.
By³y ci¹g³e deszcze i sro¿y³y siê wichry, gdy armia francuska sz³a górskimi drogami Aragonii w stronê Calatayud. ¯o³nierz polski odznacza³ siê czerstwoœci¹ zdrowia i wytrzyma³oœci¹
na zimno. Wiêc kiedy Francuzów t³umy wleczono w furgonach, kawaleria nadwiœlañska sz³a
wci¹¿, zdrowa jak rydz, w przednim szyku. We dwa dni po pogromie tudelskim podjazdy
u³anów zbli¿a³y siê do Calatayud. Armia by³a dosyæ daleko. Wœród deszczu i przelatuj¹cych
chamer œnie¿ycy widziano przednie stra¿e jazdy hiszpañskiej. Kiedy szwadron trzeci zbli¿y³
siê do tawerny zwanej Burviedro i wst¹pi³ na górsk¹ p³aszczyznê otaczaj¹c¹ to miejsce, da³y
siê s³yszeæ z gór otaczaj¹cych strza³y armatnie. Szwadron stan¹³ na drodze i sformowa³ siê
w kolumnê w oczekiwaniu na nadejœcie si³y g³ównej. Deszcz bi³ ulewny. Gdy nieco œcich³a
nawa³nica, ruszono kolumn¹ w kierunku, gdzie widziano si³y nieprzyjacielskie.
Cedro mia³ na sobie granatowy p³aszcz z bia³ym ko³nierzem, ale go nie zapina³ pod szyjê i nie
otula³ nim cia³a. Zuchowi miêdzy lansjery nie mog³o byæ zimno. Na czapkê w³o¿y³ przejrzysty, ceratowy futera³, ¿eby j¹ od deszczu uchroniæ, ale koñców nie zawi¹zywa³ pod brod¹.
Nie u¿ywa³ równie¿ srebrnej podpinki. Czyni¹c zadoœæ kanonowi mody, ustalonemu wœród
oficerskiej tê¿yzny, utrzymywa³ czapkê zsuniêt¹ na prawe ucho bez niczego, „sposobem g³owy”, Gi¹³ wiatr czapl¹ kitê, ale czapka nie drgnê³a. Oczy u³ana, przezroczyste jak jasne morze, nurza³y siê we mg³ê, opar i zawiejê. Konie wolno id¹ce dymi³y siê i grza³y pod czaprakami i oponami z p³aszczów rzuconych poza siod³a. Wtem jak pistoletowy strza³ rozleg³ siê
g³os komendy:
- Za broñ!
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Jak jedno machnê³y prawe skrzyd³a p³aszczów na ramiê odrzuconych. We mgle ukaza³a siê
jakoby gêsta, czarna, po ziemi id¹ca chmura.
- Broñ do ataku!
Krzysztof wyrwa³ szablê. Wzi¹³ konia we w³adzê kolanami, lew¹ d³oni¹, spiêciem ostróg.
Furkn¹³ m³yniec chor¹giewek, podobny do przeszywaj¹cego pisku jastrzêbia...
- Flankiery naprzód!
- Szwadron do ataku!
- Plutonami - marsz!
- Marsz!
Zrazu wolno, miarowym k³usem, szed³ szwadron równin¹, dopóki na oko nie dojrza³ nieprzyjacielskich jeŸdŸcow. Wtedy Cedro za innymi krzykn¹³ w uniesieniu:
- Skróæ cugle!
Grenadierski pluton flankierów na spiêtych koniach ruszy³ cwa³em. Jazda Hiszpanów zbli¿a³a siê miarowo. Przypuœciwszy pêdz¹cy hufiec flankierów na strza³, da³a ognia z karabinków.
W mig po strzale, rozdzieliwszy siê we dwa skrzyd³a, pierzchnê³a równin¹ w prawo i lewo.
Konie pod Polakami sz³y ju¿ chy¿o. Cedru, widz¹c przed sob¹ umykaj¹cych na prawo, zakomenderowa³:
- Pêdem!
W tej samej chwili jeŸdŸcy ujrzeli jasny piorun lec¹cy po ziemi. By³ to strza³ linii piechoty
ukrytej w rowach, w tyle za jazd¹. Tam i sam w rugu Krzysztofa, obok niego i za nim jêkn¹³
cz³owiek. Dzwoni¹c zbroj¹, z krzykiem wali³ siê na ziemiê. Chrapa³y straszliwie osierocia³e
konie. Jedne bez kawalerzystów pêdzi³y w skok, nie wychodz¹c z szeregów ani o cal, inne,
samotne w polu, lata³y r¿¹c po kamienistej równinie.
- Bij, zabij! - wo³a³ szef szwadronu, pewny, ¿e teraz, po strzale, roztr¹ci piechotê i zmasakruje, ilekolwiek by jej by³o. Puszczono bieguny w przecwa³ œcigania.
- Bij, zabij! - krzykn¹³ Krzysztof uszczêœliwiony, ¿e idzie na czele. Czu³ w d³oni pa³asz, pa³asz swój z³oty, ukochany, potê¿ny, mocniejszy od b³ysku tysi¹ca zdradzieckich karabinów.
Lecia³ coraz dla siebie wspanialszy, ogromniejszy, niezmierny, jak anio³ gromy ciskaj¹cy.
Znowu z³oto¿ó³ty b³ysk. B³ysk d³ugi, migotliwy, pêdz¹cy fal¹ zygzakowat¹... Ze szczêœcia,
z uczuæ mocy - tchu a¿ brak... Ju¿, ju¿ - karabinierowie! O sto kroków! Widaæ ich twarze
namarszczone, czapy... Nabijaj¹ co tchu broñ... Tchu brak! W oczach p³aty... P³aty krwawe
i czarne. Dymy... Krzy¿e, migotliwe ko³a, szkar³at i b³êkit... Ognie koliste buzuj¹ siê wszêdzie, bij¹c fontannami czerwonych iskier. Mocny Bo¿e! Gdzie pa³asz? gdzie pa³asz? Spada
jasny pa³asz z bezw³adnej rêki w ciep³y dó³... G³owa dok¹dœ leci jak góra kamienna... Có¿ to
tak w piersiach zawadza? Co siê w piersiach z³ama³o i klekoce?... Tchu brak!
Mocny Bo¿e, co siê to dzieje? Ziemia przed oczyma w ogniach, ziemia kamienista, ziemia zryta
kopytami, skopana od skoków, zdeptana... Ziemia w ustach, pe³na gêba krwi. Ziemia ucieka...
G³owa trzaska w kamienie i w mokre bry³y... Z garœci konwulsj¹ œciœniêtych uciekaj¹ kolczaste kaktusy i niskie tarniny... A¿ oto pierwsza, przeraŸliwa myœl:
Noga mi zosta³a w strzemieniu. Trupa mojego zbiegany w³óczy koñ...
Wtem cisza, spokojnoœæ, b³ogoœæ. Mokra ziemia naokó³. Mrok gêsty. Konie sk¹dœ lec¹. R¿¹
i kwicz¹. Brzuchy koñskie w p³atach piany, wierzgaj¹ce ponad ziemi¹ kopyta. Têtent!
Grzmi¹cy têtent dudni po ziemi... Jakie¿ to konie r¿¹? Stadnina w Stok³osach, czy co? Któ¿
to mi sp³oszy³ Ÿrebce?
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- Paniczu! - ryczy Gajkoœ. £ka. DŸwiga ostro¿nie z ziemi grubymi rêcami omdla³¹ g³owê.
Niesie, niesie na szlochaj¹cych piersiach, na sercu rozhukanym.
- Panicza numa zabili! - ryczy na ca³y szwadron. - Panicza zabili! Naœci, psiakrew, zwyciêstwo! Bodaj was jasne pierony zapali³y!...
Zwiotcza³e poszeptuj¹ wargi:
- Pa³asz mój, z³oty mój pa³asz...
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Widziad³a
Noc by³a zimna.
Przejmuj¹cy powiew ci¹gn¹³ równinami od strony stercz¹cych ska³ Guadarramy i Somosierry, które jak posêpny, ciemny pas zosta³y na pó³nocy horyzontu. Armaty, furgony, wozy z prochem tocz¹c siê po goœciñcu hucza³y i dudni³y. Krzysztof le¿a³ na wznak z oczyma utkwionymi w chmurne niebo. S³ysza³ wci¹¿ trzaskanie bata, dziwaczne krzyki i pogwizdy mulnika,
monotonny klangor dzwonków, chrzêst ¿elastwa w zaprzêgu furgonu, ³oskot miarowy kó³:..
Materac, zawieszony na ¿elaznych hakach, chwieruta³ siê do taktu zgrzytliwie, a przecie melodyjnie, tak samo zgo³a jak pewna okiennica w naro¿niku dworskim w Stok³osach. O okiennicy tej kr¹¿y³a blisko i daleko wieœæ, ¿e przepowiada niepogodê. Je¿eli tylko w najcudniejsze susze czerwca, w najcichsze czasy lipcowe zaczyna³a pozgrzytywaæ, jakby pokas³ywaæ
od niechcenia, stêkaæ na strzykanie w zawiasach i chrzypieæ na ³amanie w zasuwach, ludzie
przyœpieszali roboty, na ³eb na szyjê grabili w kopki siano schn¹ce na pokosach, rozwalon¹
koniczynê czy wi¹zali w snopy zbo¿e i ¿ywo zwozili ku stertom. Z odleg³ej nieraz wioski
zachodzi³, bywa³o, pode dwór karbowy albo w³ódarz pos³uchaæ na odwieczerz, czy okiennica z³ego nie wró¿y.
Krzysztof s³ysza³ teraz zgrzytanie haków, ale nie bardzo wiedzia³, gdzie jest. Ciemnoœæ nieprzyjazna, ciemnoœæ-klêska, ciemnoœæ-krzywda le¿a³a na nim. Otacza³ go lodowy obwód
z szarymi wyrwami, sk¹d wype³za³y ci¹gle korowody figur. Ca³kowite ich kszta³ty, które myœl
czy oko chwyciæ usi³uje, wydostaj¹ siê z szaroœci nie jak obrazy malowane na p³ótnie, nie jak
rzeŸby z marmuru, lecz tak jakoby maszkary sztucznie o¿ywione... Jedne s¹ z chropawego
filcu, o w³ókienkach lœni¹cych pod sennym, smutnym, gorzkim œwiat³em... Rzêsy maj¹
z w³óczki przêdzonej, z grubej frêdzli, brwi na dwa palce wystaj¹ce, w³osy druciane. Oczy
ich nieruchome prosto w p³on¹cy mózg zadaj¹ cios sukiennego spojrzenia i gin¹ w tajemnicy
i znikomoœci, w otch³ani szlochów... Zaledwie jedna zniknie, wyp³ywa inna i czuwa nad znu¿onymi myœlami. ¯adna nie da siê odpêdziæ aktami woli... G³owa jest jako puste, rozleg³e,
bezgraniczne niebo, po którym wlok¹ siê wielokszta³tne ob³oki, niesione od skrytych wiatrów.
A jak wysokie chmury przypomn¹ nieraz kszta³t -niemi i dumaj¹ nad nim niejako, tak samo
myœli nieszczêsne niekiedy. wspomn¹ rzeczywist¹ ziemiê. Widz¹ z daleka te myœli samow³adne i bujne niby w dalekiej przesz³oœci, jak to w piersi tworzy siê nagle a niespodziewanie
przepaœæ rany. Ruchoma stamt¹d bije pienista fala na obraz Ÿród³a wyrwanego spod gliny.
Serce szalonymi ciosy, serce-m³ot bije raz w raz w g³êbie miêkkich, klekoc¹cych fal! P³uca
zrywaj¹ siê, siepi¹ i mocuj¹ w nadmiernym trudzie. Miec¹ ze siebie ogromne, galaretowate
skrzepy i strugi cichej, s³onej, p³ynnej krwi.
Senne, znu¿one, sp³akane widzenia zmierzchaj¹, cichn¹ i topi¹ siê z wolna w ciszy. Szare
opony rozprzêg³y siê, znicestwia³y i pierzch³y. Nie s³ychaæ nic, nie s³ychaæ nawet krzyku po384

ganiacza mu³ów ani dzwonków, ani zgrzytu haków. Wszystko jest cisz¹. Cia³o zmartwia³o,
serce zamiera i bezw³adnie le¿y na obraz skrzypiec rzuconych. Nêdzne¿ to deski! Struny
¿ywe, struny wszystkograj¹ce nie zabrzmi¹ ju¿! Skona³a na zawsze melodia wasza, skrzypki
lipowe... Dym ciê¿ki b³¹dzi przed oczyma, wlecze siê po piasku, gdzie w zamyœleniu b³¹dzi³a stopa, po ile czerwonym, po siwych opoczystych caliznach... Sprzymierza siê i ³¹czy dym
ze skibami i wnêtrzem bry³, dotyka ze dr¿eniem ostrych kantów, ziarnistych wydêæ kamienia.
- Ty¿eœ to jest, przeznaczenie moje? - skar¿¹ siê wargi. - Przyjacielu, przyjacielu... Ty¿ to
obejmiesz piersi moje, kamieniu? Ty¿ to ostatnia uca³ujesz me usta, ¿ó³ta bry³o?
Nareszcie g³êbokie westchnienie. Có¿ to jest woko³o?
Zesz³y siê doko³a g³owy, obleg³y nozdrza, nap³ynê³y ku piersiom dymy z kwietnika przed
domem w Olszynie.
O, b³ogos³awione a niewypowiedziane szczêœcie obcowania z kwiatami w dniu ucisku œmierci!
- Ty¿eœ to jest ze mn¹ - szeptaj¹ usta - siostrzyczko-rezedo? Ty¿eœ to przysz³a na martwe
ugory mej œmierci? Bóg¿e ci zap³aæ... Jesteœ zapach mojej m³odoœci... Tak jak ty pachnie
szczêœcie dzieciñstwa. Zapachu mój, otocz miê i przygarnij do ¿ycia... WeŸ miê z ucisku gliny i kamieni...
Otwiera siê przed oczyma cudne dziwactwo, widziane jakoby pierwszy raz, wypuk³ych, ca³obrzegich, strzêpiastych goŸdzików. Fio³kowymi pow³óczeniami ca³uj¹ przekrwienia oczu bratki jesienne... Bladofioletowa lewkonia le¿y na piersiach, na p³ucach dziurawych, a dobrotliwy jej zapach ch³odnym a czêstotliwym chuchaniem s¹czy siê w jaskiniê rany. Wtem s³ychaæ,
s³ychaæ...
S³ychaæ, co siê dzieje w uszach i g³owie. Bij¹ tam w dŸwiêczne kowad³a ma³e, pracowite,
zawziête kowaliki. Ma³e to musi byæ jak polne œwierszcze... Szybko, szybko, z ramienia ³upi¹
m³otami majsterkowie: raz-raz - raz-raz!
A potem jeden przed drugim, na wyprzódki! A¿ tchu brak. Tworzy siê z ciosów ci¹gliwy
szum, unosi siê w pustyniê g³owy huk jak w g³êbokim, starodrzewnym boru-lesie...
Dech zamiera. Serce siê zrywa i ³omoce skrzyd³ami w ga³êzie niby z³apany sieci¹ dziki orze³zyz. G³owa bezw³adna chwieje siê w prawo i w lewo po ruchomym materacu, palce r¹k b³¹dz¹,
chodz¹, wêdruj¹. Nogi coœ ciska w ró¿ne strony, jak drwal w z³oœci ciska bierwionami...
Mózg siê ¿ywym p³omieniem pali. W nim p³on¹ pióra myœli. Spalone na wêgiel wargi szeptaj¹:
- Trepka... Szczepan... daj¿e mi piæ, daj¿e mi piæ... Ju¿ my dzisiaj z tego strasznego lasu nie
wyjedziemy... Œwiêty jeleñ z krzy¿em miêdzy rogami spotka³ nas w lesie... Rafa³ do niego
strzeli³... Szczepan... daj¿e mi piæ, daj¿e mi piæ...
Wolno nasuwa siê, sztorcem nastawia jak grot lancy z³owrogie pytanie:
Sk¹d¿e tu, u Boga, ma byæ Trepka? Gdzie?
Wracaj¹ trzeŸwe i spokojne myœli, przyp³ywa jasna œwiadomoœæ:
Œni³o mi siê, widaæ, o Trepce...
I znowu niby ogromy chmur pêdz¹ myœli innego porz¹dku, wychodz¹ sk¹din¹d sylogizmy
namiêtne, pytania natarczywe, odpowiedzi r¹cze i dowcipne, ca³e komplety genialnych widzeñ, odkryæ istotnych, wynalazków w dziedzinie myœli ludzkiej. Œmiech dobrotliwy otacza
je niby mg³a...
Nie jesteœ tak znowu g³upi, Szczepanku, jak s¹dzi³em... Nie, doprawdy nie! Jest w tym sens
pewien, jest treœæ w twoich glêdzeniach. Wiêcej znaczy nowy rów przerzniêty w odwiecznych
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bajorach nad Wis³ok¹ ni¿ wygrana potyczka... Czy tak? Ni¿ potyczka pod Burviedro, pod
Calatayud? Wiêcej znaczy jeden przytu³ek, jeden szpital w twojej, prawi, dziedzinie ni¿ zdobycie sztandaru... Czy tak? To rzeczy zgo³a ró¿ne, braciszku mi³y... To¿ przecie jasno widaæ...
G³owa siê pali, g³owa kipi i wre. Jako snopy ognia lataj¹ w niej zdarzenia, obrazy, dowody,
przyk³ady. Snuj¹ siê ³añcuchy myœli:
Zabawnyœ ty, stary, zabawnyœ ty ze swoj¹ przyziemn¹, chlebo¿ern¹ filozofi¹! Poczciwa jest
twoja g³êboka, wymyœlona g³upota, ³zy mi gorzkie wyciska z oczu. Wyrzek³eœ siê bohaterstwa nie tylko za siebie, ale za cyny i wnuki, odpinasz na zawsze pióra od przy³bicy i miecz
rzucasz rycerski. Pracy siê nêdznej poœlubi³eœ, ¿eby odkupiæ pradziady i prawnuki... Zabawnyœ ty, stary, zabawny...
Mówisz, ¿e nam to s¹dzi³y dzieje... Nie to nam s¹dzi³y dzieje, co gorsze albo lepsze, jeno to,
co najpodlejsze, co nogami zdeptane, co na samym dnie le¿y. S¹dzi³y nam dzieje uciekaæ, jak
psom zerzniêtym batami, spod Krupczyc, spod Koby³ki, a po bohatersku wchodziæ na Calle
del Cosso... Tak nam s¹dzono...
Albo¿ to prawda?... - œmieje siê w ucho Trepka czy diabe³ z obrazu w bocznej nawie koœcio³a Œwiêtego Jakuba w Saragossie. - Albo¿ to prawda? Nikomu nic nie s¹dzono. Ka¿dy czyni,
co chce, wola jego i rozkazanie. Chce ¿yæ, to ¿yje, a chce umieraæ, tak jak ty g³upio i po zwierzêcemu, to umiera...
W piersiach wywa¿a siê coœ jak stawid³o trzymaj¹ce przemoc¹ wody zd³awione.
A wywala siê i bucha nie woda, lecz ogieñ. Huczy krew. Lodowaty strach b³¹dzi po piersiach.
Nogi ma z soplów, lekkie jak zimny dech. Gdzie stanie, tam przeraŸliwy dreszcz lata. Schyla
siê i szepce:
Siad³byœ rankiem w saneczki, w jednego konia... Kopna, nieprzetarta droga. Pierwszy œnieg. Skoczy³byœ cwa³em zobaczyæ, co te¿ tam w Olszynie s³ychaæ. Czy te¿ zdrowi, czy ojciec... czy Mery...
Bij¹ w swe kowade³ka kowaliki: raz-raz - raz-raza.. Wszystko urwa³o siê i zapad³o w ziemiê.
Szum i trzask. Wstrêt... Ktoœ pozywa na s¹d za owo wino w œwiêtym kielichu... Smak
w ustach wina i goryczy centurii. Piasku i rozpalonego popio³u pe³ne oczy.
Wtem natarczywy g³os poruszy pó³martwe cia³o: - Panie podporuczniku, panie podporuczniku!... - Któ¿ tam? - odpowie z trudem.
- Ady ja...
- Kto taki?
- Ja... adiutant podoficer, Pruski.
- Nie wiem.
- Nie poznajecie miê to, panie podporuczniku?
- O niczym nie wiem.
- Przecie na mnie patrzycie?
- Patrzê.
- No, my razem pod Burviedro zranieni. Mnie ³apê oberwa³o, a was durch przesz³o. Razem
nas wie¿¹. Gajkosia pamiêtacie?
- Pewnie, pewnie.
- Zaprzysi¹g³em mu, ¿e was odchowam. Wiecie?...
- A co to za miejsce?
- Napijcie¿ siê tego bulonu, napijcie¿ sir; duszkiem. Sam Hupka go warzy³. Pijcie¿ ca³¹ gêb¹,
bo dobry!
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- A gdzie to my jesteœmy? - Ju¿ my minêli miasto.
- A jak siê nazywa³o?
- Nazywa³o siê Alcala de Henares. Droga siê nam wykrêci³a na zachód. Wiatr usta³. Powiadaj¹, ¿e wielk¹ stolicê Madryt bêdzie zaraz widaæ, jak. siê tylko dzieñ dobry zrobi. Trzy mile
niespe³na do tej stolicy. Tam nas z³o¿¹ w szpitalu, jak Cesarz stolicê zdobêdzie... Zi¹b szelma pod³y... Krupy z deszczem bi³y, a teraz jakoœ nacich³o.
- A sk¹d to my jedziemy?
- O, la Boga œwiêtego!... Przecie ju¿ tydzieñ czasu jedziemy od Burviedro.
- Ju¿ tydzieñ...
- Nic to nie pamiêtacie?
- Mo¿e i pamiêtam, ale opowiedz...
- W Calatayud prze³o¿yli nas na ten wóz z materacami. Pamiêtacie? Jeszczeœcie, panie podporuczniku, gadali ze mn¹, jakeœmy jechali przez Ateca, przez Alhama, przez Sisamon, przez
Medinaceli. W Medinaceli rozdzieli³y siê drogi. Prawa posz³a na jak¹œ Sigüenzê, a lewa
wprost na po³udnie do Guadalaxara. Z Guadalaxara jedziemy ju¿ ca³e popo³udnie i ca³¹ noc
do Alcala...
Cedro przechyli³ do ust garnuszek, zanurzy³ wargi w p³yn i pi³ chciwie, nienasycenie. Potem
zaraz w moment usn¹³, nim mu Pruski lew¹ rêk¹ zdo³a³ wyj¹æ zgiête palce z ucha garnuszka.
Nie ockn¹³ siê a¿ póŸno w dzieñ. Œwieci³o wielkie, z³otolite, oœlepiaj¹ce s³oñce. Uczu³, ¿e go
ludzie na ruchomym materacu nios¹ dok¹dœ w pole, w równ¹, bezdrzewn¹ przestrzeñ. Ko³ysa³ siê na swym pos³aniu, nie mog¹c pochwyciæ taktu ich kroków. Mru¿y³ powieki przed
olœniewaj¹cym œwiat³em i ledwie-ledwie myœla³:
Co te¿ ze mn¹ myœl¹ zrobiæ? Dok¹d miê te¿ zanios¹?
Wtem postawiono ruchome ³ó¿ko na ziemi. Krzysztof rozejrza³ siê na wsze strony i zrozumia³, ¿e jest w szeregach rannych, którzy le¿eli na ziemi pokotem, jedni na materacach, inni
na ³ó¿kach polowych, na p³aszczach i derach we³nianych. Wodzi³ po nich sennym, obojêtnym wzrokiem. Ziewaj¹c myœla³ ospale, ¿e pewnie tu wszyscy pomr¹ z zimna na tej wyziewaj¹cej ch³ód i wilgoæ, na przemok³ej i ohydnej ziemi. Bez przykroœci zag³êbia³ siê w Tyczenie, wwiadywa³ w po¿¹danie, ¿eby ju¿ spocz¹æ na zawsze. Byle g³êboko! Nie bêdzie siê rusza³, trz¹s³, dr¿a³... Spaæ têgo, bez ³ajdackiego budzenia przez byle durnia... Tylko ¿eby choæ
samemu! Wœród trupów obcych ¿o³daków gniæ we wspólnym dole i œmierdzieæ pospo³u z mot³ochem... Wnet cicha, daleka muzyka onych skrzypiec... Anielski ich g³os przep³ywa w duszê jako struga wonnoœci...
Wtem krzyk potê¿ny, ³oskot jednolity z mêskich, zdrowych ¿o³nierskich piersi grzmi niby
dŸwiêczny strza³ stu armat:
- Vive l’Empereur!
Za chwilê drugi:
- Wiwat Cesarz!
Chwila cicho... Oto znowu bucha ten szalej¹cy orkan radoœci, ten uniesiony hymn, w jedno
s³owo zawarte Atlantyckie Morze:
- Wiwat Cesarz!
Dreszcz odmienny przebieg³ cia³o. Znik³, a z nim razem myœl o tym, co znaczyæ mo¿e ten
wszechpotê¿ny okrzyk.
Cisza nasta³a.
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Zjawi³ siê w uliczce miêdzy rannymi, u³o¿onymi szeregiem, oficer wielkiego wzrostu i czyta³ manifest cesarski g³osem donoœnym, wyraŸnym, potê¿nym. Manifest g³osi³ wszem wobec
- zdrowym i konaj¹cym ¿o³nierzom, pracowitemu ludowi i bogaczom, ksiê¿om i œwieckim,
Francuzom i Hiszpanom, wszystkim zgo³a, kto oddycha na Pó³wyspie Iberyjskim, ¿e w chwili
tej cesarz Francuzów na wieki wieczne znosi i niweczy Inkwizycjê œwiêt¹, wypuszcza jej
wiêŸniów, umarza sprawy, ¿e liczbê zakonów i klasztorów zmniejsza o dwie trzecie, ¿e na
zawsze odmienia i kasuje odwieczne prawa feudalne panów, ¿e znosi i niweczy wszelkie
przywileje...
Cedro s³ysza³ wszystko dok³adnie i wszystko zrozumia³.
- Teraz ju¿ wiesz, Szczepanku - mamrota³ œmiej¹c siê i ziewaj¹c - dlaczego ³amaliœmy star¹
Saragossê, kartel Aljaferi¹ z jej wiêŸniami, czemuœmy broczyli lance pod Tudel¹ we krwi
ciemnego mot³ochu. Nasz¹ to krwi¹ pisana twoja konstytucja, wiêŸniu hiszpañski!...
Przechyli³ g³owê na bok i patrza³ w s³oneczn¹ przestrzeñ. Patrza³ na kamienisty grunt oko³o
swego pos³ania, na zmok³¹ w nocy i obsychaj¹c¹ dopiero glinê, rozciapan¹ od licznych butów. Czu³, ¿e klei mu oczy prêdki, gor¹czkowy sen, powieki chodz¹ jak po piasku, jak po
pacynach zesch³ego wapna. Jeszcze jedno senne wokó³ spojrzenie...
Któ¿ to siê zbli¿a? Któ¿ to idzie ku niemu? Zna przecie¿ tego cz³owieka... Widzia³ go, na
¿ywy Bóg! Twarz blada i tajemnicza nikiej ksiê¿yc ukryty w chmurach. Oczy w niej zagmatwane lataj¹, lataj¹, to znowu w cienie swe cofn¹ siê, ¿eby czyhaæ jak lwy w zasadzce...
Z bar³ogów, sienników, materaców, der, z nagiej ziemi dŸwigaj¹ siê porwane szcz¹tki, potrzaskane g³owy, wspieraj¹ siê na ³okciach przeszyte, bezsilne tu³owia - i zesch³e gard³a, uszczêœliwione usta miotaj¹ krzyk:
- Wiwat Cesarz!
Krzysztof podniós³ siê z legowiska. Coœ w nim od tego ruchu z³ama³o siê, jak gdyby chrupnê³o bez dŸwiêku. Siad³ na pos³aniu straszliwie blady, zlany potem, z gêb¹ pe³n¹ krwi. Oczy
jego jak k³y werznê³y siê w nadchodz¹cego. Zatrzyma³y go w miejscu. Stan¹³.
- Sire!-wymówi³Cedro.
Ciemne, wojenne oczy wodza uderzy³y w spojrzenie Krzysztofa.
Spokojna twarz, jakby wykuta, z niewiadomego metalu, by³a ku niemu wyczekuj¹co i groŸnie zwrócona.
- Jakie jest twoje ¿yczenie? - spyta³ g³uchym i zimnym g³osem.
- Jeœli umrê... - pocz¹³ mówiæ Cedro w jêzyku francuskim, spokojnie i groŸnie, z dum¹ i odwag¹ patrz¹c mu w oczy.
- Jakiej jesteœ broni«? - przerwa³.
- Lansjer polski.
- Spod Tudeli?
- Tak.
- Nazwisko?
- Poszed³em z domu mego ojca... Wierzy³em, ¿e moj¹ ziemiê... A teraz... na obcej:.. Wyrzecz,
¿e nienadaremnie, ¿e dla mojej ziemi... Cesarzu, Cesarzu!
Nieme i g³uche oczy zag³êbi³y siê i wesz³y w oszala³e ze œmiertelnej mi³oœci spojrzenie rannego. Nieruchomy, zadumany sta³ Napoleon. Któ¿ wie? Mo¿e w tych natchnionych oczach
ujrza³ duszê sw¹ m³od¹. Mo¿e rumiane œniegi ska³ Monte Oro, pinie na cyplach Monte Rotundo, mo¿e kamienisty brzeg wyspy w pianach rozhukanego morza zobaczy³. Mo¿e swoj¹
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korsykañsk¹ mi³oœæ wolnoœci wa¿y³ przez chwilê na szali z koron¹ w³adcy nad obcymi mu
ludami i ber³em Karola Wielkiego. Mo¿e wzdycha³ w utrapieniu za tym, co ju¿ w duszy jego
usch³o, skruszy³o siê i od wiatrów rozwiane zosta³o jak badyl umar³ego kwiatu, za poch³oniêciem m³od¹, sprawiedliw¹ i dumn¹ dusz¹ - niedoli ojczyzny.
- Vive la Pologne! - usi³owa³ krzykn¹æ Cedry padaj¹c bez si³ w swój bar³og. Ale nie krzykn¹³
ju¿, tylko te wyrazy wyjêcza³ prze-z. fale krwi brocz¹cej z ust.
Cesarz sta³ jeszcze nad nim d³ug¹ chwilê. Kamiennym wzrokiem patrza³ w jego twarz. Wreszcie podniós³ rêkê do kapelusza i rzek³:
- Soit.
Oddali³ siê wolnym, miarowym, zimnym krokiem. Za nim gromada genera³ów. Znik³ miêdzy
kolumnami wojsk pieszych, w t³umach konnicy...
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Val de Peñas
Wieczór siê robi³, kiedy Krzysztof dociera³ nareszcie do wsi Val de Penas, gdzie mu przepowiadano obecnoœæ pu³ku. W oczach mia³ jeszcze otaczaj¹ce tê wieœ faliste ³any winnic o srebrnoszarym liœciu, porysowane w nieskoñczone linie od bia³ych palików. Gas³y w ³agodnym zamgleniu
wiosennym wzgórza i szczyty Sierra-Moreny. W Ciudad-Real, Infantes, Almagro, Manzanares,
Toboso i innych zak¹tkach Manszy sta³y si³y francuskie, tote¿ Cedro czu³ bezpieczeñstwo doko³a
siebie i towarzyszów, z którymi ze szpitala w Madrycie wyruszy³ po przyjœciu do zdrowia na poszukiwanie macierzystego pu³ku. Cieszy³a go ziemia sucha i widok wiosennego nieba. Jak¿e siê
radowa³ obrazem piaszczystych osypisk, w których brzeg urwisty pinie wszczepiaj¹ krzywe korzenie swoje, a poczwarne ³opaty kaktusa, naje¿one kolcami, ko³ac¹ od wiatru.
Gwizda³ i poœpiewywa³ witaj¹c olbrzymie szare krzewiny ostu, co tworz¹ bezpañskie, a nawet bezptasie gaje. Nareszcie wjecha³ w ulicê wiejsk¹. Wita³ siê oczyma z niewysokimi domami, twardo ubitymi z mu³u i chrustu. Dziwne wra¿enie sprawia³ obok tych niemal polskich
chat ze s³omianymi strzechy widok dziedziñców zasadzonych pomarañczami, sadów wygrodzonych ¿ywop³atem z kamelii, ró¿ i bukszpanu. Okna domostw by³y zakratowane i pospuszczane w nich zas³ony. Zaraz w jednym z pierwszych siedlisk Cedru zobaczy³ stoj¹cego pode
drzwiami lansjera. Ujrzawszy oficerka, o którym s¹dzono, ¿e dawno ziemiê gryzie, wiarus
wyj¹³ z ust fajkê i przypad³ do strzemienia.
Na krzyk jego z s¹siednich domów wybiegli koledzy, i wnet Krzysztof jecha³ jak tryumfator
wœród pieszego t³umu.
- Witajcie, los infernos!-wo³a³.
- Pan podporucznik niech ¿yje!
- Teraz dopiero bêdziemy brygantów ³upaæ!
- Na oficerski dwór...
Setki pytañ, opowieœci i setki odpowiedzi zasypa³y Krzysztofa. To o jakichœ haniebnych przejœciach w górach Juvenes, to o zgubieniu sztandarów, o marszu nad rzek¹ Gwadiana, o bezprzyk³adnym boju pod Ciudad-Real, o poœcigu na Miguelturra, A³magro, Santa-Cruz...
- A pan pu³kownik tu z wami? - zdo³a³ dopytaæ siê Cedro.
- Pan pu³kownik Konopka? Gdzie! Ju¿ we Francji nasz pan pu³kownik.
- Patrzajcie¿! A szefowie?
- Pan szef Routier do francuskich strzelców konnych na pu³kownika fortragowany...
- To któ¿ wami dowodzi?
- Sam jeno pan Hupet zosta³ nad nami.
- Do jego idziem kwatery...
W jednym z najwiêkszych domostw wsi Val de Penas mieœci³a siê kwatera pana Hupeta. By³
ju¿ zmierzch, kiedy gromada eskortuj¹ca Krzysztofa wwali³a siê w podwórze domu. Na jej
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spotkanie wychyli³y siê ze drzwi i okien figury wiarusów w porozpinanych mundurach i koszulach tylko.
- Kto idzie? - wo³ano.
- Daj has³o!
- Moje has³o: Saragossa i Burviedro...
Wnet wci¹gniêty do wnêtrza obszernego domu zwrzaskliwymi oznakami czci, Krzysztof posadzony zosta³ przy d³ugim stole. Z pocz¹tku wodzi³ po t³umie oczyma nie przyzwyczajonymi do blasku. Spostrzega³ doko³a siebie znajome twarze, srogie gêby lansjerskie z w¹sem do
góry zadartym albo posêpnie zwieszonym, oczy wilcze i sêpie. Poœrodku siedzia³ w koszuli
tylko i hajdawerach Niezabitowski z g³ow¹ przez pó³ obwi¹zan¹ chustk¹. Obok niego ponury
Prendowski, dalej Górecki, Jan Nestorowicz, Szarski. Na widok przybysza Niezabitowski
krzykn¹³:
- Widzieliœcie, przecie ten œwiszczypa³a ¿yje! Galicyjski hrabio, bywaj!
Siedz¹cy za sto³em zerwali siê z miejsc swoich.
- Witaj¿e, witaj! - wo³ali.
- Wina!
- Oto goœæ!... Jakby spod ziemi wylaz³... - Wódki mu dawajcie na otrzeŸwienie!
- Gorza³¹ go czêstujcie ojczyst¹!
- Nie wiesz nawet, bracie, nie przeczuwasz, jak¹ tu gorza³kê Majewski z wina pêdzi. Gorzelniê, mówiê ci, za³o¿y³... Podoficerowie, a nawet ¿o³nierze, nape³nili izbê. Cedro wita³ siê z nimi radoœnie. Rozgl¹daj¹c siê wko³o spostrzeg³ w rogu izby wysoko na gwoŸdziach zawieszone dwa mundury oficerskie z czarnymi na plastronach znakami.
- Co to jest? - krzykn¹³.
- To jest mundur Pêczkowskiego z czwartego pu³ku piechoty. Zamordowany w Consuegra,
a tamto, bracie, mundur Czyñskiego, porucznika z dziewi¹tego pu³ku. Ksi¹dz go w Herencia
zdrad¹ zabi³.
- Chowacie je na pami¹tkê?
- Chowamy je na pami¹tkê. Muzeum tu nasze fundujemy w tym przybytku. W Manzanares
piechury œpi¹, a my tu za nich na szpicu czuwamy dzieñ i noc.
- Te kandelabry to tak¿e muzealne?-pyta³ Cedro, ciekawie ogl¹daj¹c srebrnolite, wieloramienne œwieczniki, których kilka w ró¿nych miejscach d³ugi stó³ obci¹¿a³o.
Wielkie, ¿ó³te œwiece koœcielne z wyciskanymi ozdobami rozmaitych kolorów p³onê³y pryskaj¹c iskrami. Cienkie obrusy haftowane, œci¹gniête z o³tarzów, okrywa³y stó³. Œciana oddzielaj¹ca tê du¿¹ izbê od nastêpnej by³a na pó³ wywalona i przez okr¹g³y w niej wy³om
ci¹gn¹³ siê stó³ do drugiej izby. Stamt¹d zawraca³ pod k¹tem i bieg³ dalej w g³¹b domu. Ca³y
zawalony by³ srebrem najkosztowniejszym. Roztruchany do wina, wszelkiego kszta³tu i rozmiarów, kute i cyzelowane przez mistrzów, pyszne z³ote kielichy, dzbany i nalewki z dr¹¿onego kryszta³u w kszta³cie ³abêdziów, pawic i krogulców, w kszta³cie dziwnych kwiatowych
kielichów albo gryfów, rarogów i chimer; wielkie patery na owoce z malachitu i ¿ó³tego marmuru Sieny, bezcenne talerze porcelanowe z Limoges i czary pó³garncowe do wina ze rzniêtymi w czeskim szkle herbami grandów hiszpañskich; pami¹tkowe kubki i kielichy z kokosowego orzecha, rogu bizona i ¿ó³wiej szkar³upiny, dokonane przed wiekami przez nieznanych artystów Ameryki, wydarte przez konkwistadorów, zdobi³y teraz, na nowo zrabowane,
biesiadniczy stó³ lansjerów. Czarne, ciê¿kie, szumi¹ce wino Val de Penas nape³nia³o konwie,
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roztruchany i kielichy. Setki butelek sta³y pod œcianami w koszach. Na srebrnych pó³miskach
i drogocennych talerzach dymi³y siê ogromne porcje kie³basy, ze s³odkim sosem, po polsku
przyrz¹dzonej; w dziwacznych naczyniach staro¿ytnych ¿o³nierze roznosili kiszkê podgarlan¹
na gor¹co, t³uste salcesony na zimno, pekeflejsze i szynki z chrzanem.
- Ale¿ to wy tu wielkanocne œwiêta, widzê, obchodzicie! - wo³a³ zachwycony Cedro.
- A ty coœ myœla³! Wprawdzie bab nie ma ¿adnych, ani takich, ani owakich, ale za to kie³basy
Skarzyñski takie porobi³, ¿e ca³y pu³k drugi ju¿ tydzieñ smakuje i nie mo¿e siê odjeœæ.
- Sk¹d¿eœcie œwiñ nabrali?
- A to siê tam Skarzyñskiego pytaj...
- Myœlisz, ¿e to ju¿ wszystko! Pe³ne ma chlewy œwiñ, karmi je tak, ¿e siê ani jedna ruszyæ nie
mo¿e, a rznie tylko najt³uœciejsze.
- Jedno ma tylko zmartwienie - pokpiwa³ stary Szulc - ¿e, mili bracia, choæ czêœci tego œwiñstwa nie mo¿e pognaæ na jarmark do W¹wolnicy albo Baranowa... Toby zbi³ kabzê!
- Dalej¿e, d³awikufle! Pijmy zdrowie m³okosa Cedry!... zawo³a³ Prendowski.
- Skoroœ siê, wiesz, z tego postrza³u wyliza³, toœ chwat. Koz³a magn¹³eœ jak pajac w cyrku,
a farbowa³eœ, bracie, jak rogacz trafiony pod pi¹te ¿ebro... - mrucza³ Niezabitowski.
- Chocia¿eœ z nami w pod³ych górach Juvenes nie by³, aleœ lansjer chrzczony. Pijmy za niego!
- Ko³em za niego pijmy! - krzyknêli.
Wsta³ ca³y pó³pijany stó³. Cedro powiód³ po nich okiem i zakipia³ ca³y od ¿o³nierskiego wzruszenia. Gotów by by³ umrzeæ za tych ludzi, d¹³by siê w sztuki por¹baæ za honor, jaki mu
wyœwiadczyli pij¹c zañ i zowi¹c go lansjerem. Chcia³ im powiedzieæ, ¿e widzia³ Napoleona.
Podniós³ kielich...
- Wo³aæ tu Dysa! - krzycza³ Prendowski - niech jucha œpiewa, bo markotno... œmieræ w oczy
zagl¹da...
- Dysa wo³aæ!...
Wszed³ zaraz ¿o³nierz stary, niewielkiego wzrostu, z w³osami bielusieñkimi jak œnieg i z bia³ym przystrzy¿onym w¹sikiem, ale czerstwy i czerwony jak æwik.
- Stary! Œpiewaj!... - wo³ano:
. - Tylko nie z tych nowych pieœni...
- Stare nam œpiewaj! co najstarsze!
- Wed³ug rozkazu... - rzek³ wyprostowany Dys.
Usun¹³ siê zaraz pod œcianê, odkaszln¹³ i powiód³ rêk¹ po w¹sach. Za chwilê wzniós³ d³oñ
uroczyœcie, jakby dyrygowa³ orkiestr¹, i niespodziewanie zacz¹³ œpiewaæ g³osem tak szczerym, silnym i cudnym, ¿e w ca³ej kompanii nasta³a grobowa cisza:
Ocknij siê, Lechu, przerwij sen twardy,
Czuwa na twój kark bisurman hardy...
Czas przetrzeæ Ÿrenice, a toczyæ krynice
£ez gorzkich!
W g³osie tym brzmia³a najszczersza prawda, tryska³y krynice ³ez gorzkich.
Ju¿ pod armat¹ ziemia przyklêka,
Ju¿ Ukraina pod Turkiem stêka,
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Ju¿ braniec spêtany, ju¿ brzêka kajdany,
A ty œpisz!
Ca³y t³um oficerów chórem, w uniesieniu, powtarza³ ostatnie wyrazy. Prendowski nape³ni³
sobie kielich i dolewa³ do niego ³ez gorzkich.
Orle Sarmacki! Gdzie s¹ pierony,
Gdzie s¹ ogniste grady Bellony?
Gdzie dziarska ochota?
Gdzie pradziadów cnota?
Gdzie mêstwo?
Jeszcze brzmia³a ta pieœñ, kiedy da³ siê s³yszeæ gwa³towny têtent, zgie³k i krzyki. T³um ¿o³nierzy rozst¹pi³ siê we drzwiach i do biesiadnej izby wwali³o siê kilku olbrzymich lansjerów
w czapach i pe³nym uzbrojeniu, dŸwigaj¹cych kogoœ na rêkach. Wszyscy byli pokrwawieni,
w potarganym odzieniu, z twarzami zdzicza³ymi i czarnymi od prochu.
- Kto to? - krzycza³ Niezabitowski.
- Pana Stokowskiego niesiemy...
- Kapitan! - wo³ali oficerowie.
- ¯yje?
- Zr¹bany, ale tchnie.
- Na górê z nim, do pokoiku.
- Chirurga!
- Stokowskiego zdrowie!
Tu¿ za ¿o³nierzami wkroczy³ do izby porucznik Miku³owski. - Widzieliœcie go! - zawo³a³ Szulc.
- Ca³oœ wyszed³?
- Bogu dziêkowaæ.
- Jak¿e to by³o? Gadaj¿e, nie stój!
- Boisz siê, ¿eby we mnie przypadkiem s³owa nie pogni³y jak w nieboszczyku Sanszo Pansy... Jeœæ mi siê chce.
Siad³ do sto³u i przygarn¹³ ku sobie pierwszy z brzega pó³misek.
- Gdzie¿ to by³o?
Miku³owski ruchem pe³nym niewinnoœci przyj¹³ z r¹k kaprala kopiast¹ paterê wieprzowego
miêsiwa, popchn¹³ kêsy kielichem Val de Penas i rzek³ miêdzy jednym haustem a drugim:
- A no, w Mora.
- Có¿ to za Mora? - zapyta³ Cedro.
Miku³owski spojrza³ na niego z ukosa i rzek³:
- To acan ¿yjesz? Mora to taki zamek jak w Chêcinach abo i wiêkszy. Postawili nas tam ze
Stokowskim na stracon¹ pocztê. Straszy, do diab³a, w tym zamczysku... Okopaliœmy siê odgrzebaliœmy fosy, co je podobno Maurowie z Andaluzji przeciw królom Kastylii w skale pokopali...
- Co ty bredzisz o Kastyliach? Gadaj o rzeczy!
- No, tak. Napadli na nas jeszcze wczoraj, o pó³nocy, ze wszystkich stron. By³o tego byd³a
z tysi¹c ludzi, a nas piêædziesiêciu, zamkniêtych w starych basztach. Broniliœmy siê strzela393

nin¹, póki nam prochu starczy³o. Potem kamieniami. Ale roni rozebrali mur, wybili dziurê
w baszcie naro¿nej i podpalili schody.
- Jak¿eœcie wyszli?
- Czy ja wiem? Szliœmy przez ogieñ. Pa³aszami... Stokowski, jucha, wojowa³! Bodaj to!
- Któ¿ zgin¹³? - po d³ugim milczeniu, w czasie którego Miku³owski jad³ zawziêcie, zapytano
z t³umu.
- Czy ja wiem? Poginêli... Niejeden zlecia³ na ³eb w ogieñ. Jak my dopadli koni, to siê tam
jeszcze kot³owa³o. No, ja siê ju¿ najad³ - jadê!
- My z tob¹! - wrzasnêli oficerowie.
Cedro roztr¹ci³ t³um biegn¹c do swego konia. Gdy siê znalaz³ na siodle przed domem, p³onê³y ju¿ smolne pochodnie, oficerom podprowadzano konie, w stajniach s³ychaæ by³o r¿enie
i wrzawê. Za chwilê tr¹biono wsiadanego.
- Ch³opcy! dziœ nie dawaæ brygantom pardonu! - s³ychaæ by³o w ciemnoœci g³os Niezabitowskiego.
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Nad brzegiem Rawki
Druga kompania pierwszego szwadronu u³anów pu³ku Dziewanowskiego wczesnym rankiem
wyruszy³a na patrol g³ówny. Deszcz la³ przez ca³¹ noc. Nade dniem dopiero usta³. Obwis³e
chmury dŸwiga³y siê z równin mazowieckich, ukazuj¹c w oddali leœny widnokr¹g.
Kompania mia³a rozkaz przebyæ b³ota rzeczki Rawki poni¿ej trzech stawów w Micha³owicach i od pierwszego skrzyd³a, z miejsca, gdzie sta³a ostatnia wedeta, wejœæ w lasy, w ró¿nych kierunkach je przejrzeæ i z³¹czyæ siê ze swym szóstym pu³kiem oraz z brygad¹ konnicy
Biegañskiego. Stu siedmdziesiêciu jeŸdŸców z kapitanem, porucznikiem i dwoma podporucznikami ¿wawo oddala³o siê od warszawskiego traktu. Zrazu co kilkaset kroków próbowali
miejsca dobrego do przebycia, ale wszêdzie na pró¿no:
Po roztopie wiosennym i po deszczach nizina Rawki sta³a pod p³ytkim zalewiskiem, które podchodzi³o a¿ pod suche pola. Zaraz pod Pucha³ami zaczyna³y siê torfowiska, w których koñ od samego
brzegu po tybinki zapada³. Jedyne miejsce twardsze, z mostem, pod ogrodami folwarku w Micha³owicach, mieli rozkaz omin¹æ. Szli tedy dalej. Pomiêdzy ich szlakiem a Pêcicami sta³o bagno-g³êbia,
bezgruncie paskudne, zawleczone wod¹ i szerokie blisko na wiorstê. D³ugie rudawiska ci¹gnê³y siê
stamt¹d a¿ po wieœ Tworki i Pruszków. Ogromny park, drzewa dzikie, rozros³e w las nad stawami
Pêcic; ginê³y jeszcze w œniadych tumanach. Kiedy niekiedy wynurza³y siê z nich wielkie zastêpy
drzew i kry³y znowu w tajemnicze pó³mroki. Tylko aleje starych lip na piaszczystych wzniesieniach,
prowadz¹ce w stronê Komorowa, sta³y ju¿ w b³êkitnym przestworzu.
Ju¿ œwie¿a trawka puszcza³a siê wszêdy, gdzie tylko grunt zetkn¹³ siê z falami, a jasne pêdy
tataraku tryska³y szeregiem, od spodu, jak ¿arzewie ognia buchaj¹ce z g³êbin ziemi.
Olchy po nadrzeczu, w b³otach rozros³e w kêpy i laski, czarne by³y jeszcze, jakby wœród m³odocianego œwiata schorza³e i opuch³e, ale ju¿ i na nich ¿ó³tawe bazie tam i sam omgli³y wierzcho³ek. Rowami i g³êbi¹ skib z szelestem i szemraniem wali³a w nizinê wiosenna i œwie¿o
spad³a woda. Nad d³ugimi szyjami i gardzielami torfowia, które warzy³o siê w cieple wstaj¹cego dnia i kurzy³o od oparów; œmiga³y wci¹¿ weso³e pokrzyki i radosne loty czajek.
¯o³nierze z cicha naœladowali ich g³osy rodzime, niektórzy tak wybornie, ¿e kompania œmia³a siê jak jeden cz³owiek. Nawet marsowaty i straszny kapitan, Franciszek Katerla, szybko
awansuj¹cy jako najlepszy jeŸdziec w armii, nie móg³ skryæ pod bujnym w¹sem uœmiechu.
Srogo chrz¹ka³ i ogl¹da³ siê jak zwierz gotowy do skoku, lecz ludzie dobrze wiedzieli, ¿e
wiosenkê ma tak¹ sam¹ w sercu jako i wszyscy.
Podporucznik Rafa³ Olbromski weso³y by³ tego ranka. Koñ pod nim zdrowiem parska³ i niós³
go mi³oœciwie. Ka¿de czajki zawo³anie przypomina³o coœ mi³ego, jakow¹œ dawn¹, a ju¿, widzia³o siê, na zawsze obc¹ i zapomnian¹ radoœæ.
Na p³askich wyniesieniach gruntu, po prawej stronie Rawki, kret wyry³ kilkadziesi¹t œwie¿ych, czarnych kretowisk.
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- Bêdzie pogoda... - szeptali ¿o³nierze.
- Ten saper nie bêdzie ci wywala³ ziemi przed deszczami, dopiero jak wiosny pewny, cabas
za ³opatê i sypie.
- Takiego wzi¹æ, zaraz by za koœcio³em, pod Opacz¹, okop wywali³ na sto ³okci.
- Bêdzie ta i bez niego, nie bój siê...
Ziemia ju¿ na tych przypiaskowych góreczkach pachnia³a ostrym, przenikliwym czadem wiosny. Jeszcze, prawda, pañskie role nietkniête szarza³y daleko, w stronê Warszawy, a piaski po
drugiej stronie rzeczki szczerzy³y siê nagimi sp³achciami, ale ju¿ ozime ¿yta p³onê³y gdzieniegdzie zieleni¹.
Zbli¿ywszy siê do wioski Regu³ ¿o³nierze spotkali ch³opów orz¹cych swe niwy. Mokre skiby,
œwie¿o odwrócone, lœni³y jak wypolerowane ¿elazo. Chwilami powiew wiatru z po³udniowej
strony przyniós³ odór nawozu, odór, co uderza³ i natychmiast gin¹³ w czystoœci powietrza.
Kompania wysz³a na twardszy grunt i sadzi³a ugorami. Kopyta koñskie zapada³y siê jeszcze
po pêciny i, wyrywane z tê¿ej¹cej ziemi, pojêkiwa³y do taktu. Pod wiosk¹ Pruszkowem przebyto w bród Utratê, piachami ruszono na po³udnie w lasy komorowskie i helenowskie. Zaraz
za rzeczk¹ kapitan Katerla zatrzyma³ oddzia³ i uformowa³ go do patrolowania. Dwadzieœcia
piêæ koni da³ na awangardê z porucznikiem na czele. Z tych dziesiêciu mia³o patrolowaæ,
a piêtnastu iœæ w kupie o dwa tysi¹ce kroków przed oddzia³em g³ównym. Dwudziestu jeŸdŸców z pierwszym podporucznikiem zostawi³ w ariergardzie o dwa tysi¹ce kroków za oddzia³em g³ównym. W takim tedy porz¹dku wszed³ w lasy.
Suche, na pó³ liœciaste bory ciche by³y i nieme.
Podszewka leœna- grabina, dêbczaki, kuszcze leszczynowe ledwie-ledwie dawa³a znak ¿ycia.
Zesch³y i truchlej¹cy liœæ pod koñskimi kopytami szeleœcia³...
W¹sk¹ dró¿k¹ od Nowej Wsi w stronê Nadarzyna przeciska³a siê stra¿ przednia. Oddzia³
œrodkowy szed³ kup¹, maj¹c po boku wachmistrza starszego, czterech wachmistrzów, furiera,
kapralów i trêbaczów. Szeregowi ci¹gnêli równo lasem. Milczeli g³ucho i dawali baczenie.
S³oñce ju¿ wysz³o i nagi las tak jakby przeci¹ga³ siê i dŸwiga³ ze snu. Tu i owdzie otwiera³o
siê pole jak zatoka werzniêta w las, i oko bieg³o w pust¹, milow¹, mazowieck¹ równinê.
W jednej z takich ostoi bydli³a samotna wioska. Kilkanaœcie bielonych cha³up pod s³omianymi strzechami. Siedliska mieœci³y siê po obudwu stronach piaszczystej drogi. Nad strzechami
górowa³y nagie lipy i rosochate wierzby. Pustka i cisza... Na szczycie najwy¿szego z drzew
bociek klekota³. Pierwszego spotkanego ch³opa, tak jak sta³, wziêto miêdzy konie i kazano
prowadziæ oddzia³ najbli¿sz¹ drog¹ pod Nadarzyn. Kupa dzieci w koszulinach wybieg³a patrzeæ na jasne wojsko i sz³a za nim d³ugo, d³ugo z wlepionymi oczyma. Psy szczeka³y bez
koñca, gdy ju¿ oddzia³ dawno w lesie uton¹³.
Rafa³ wywiód³ konia z koleiny i puœci³ go lasem na skraju szeregu ¿o³nierzy. S³ucha³ z luboœci¹, jak podkowy koñskie rozmiataj¹ brunatne, zgorza³e zw³oki zesz³orocznych liœci bukowych i ³ami¹ zesch³e ga³¹zki. Myœli bieg³y w dal, podobne do spojrzenia przebijaj¹cego gêsty las.
Niby na jawie, niby trzeŸwymi oczyma ujrza³ ojca... Nigdy prawie o nim nie myœla³, ani razu
chyba w ¿yciu nie wspomina³ go sobie z têsknot¹. Sk¹d¿e teraz?... Idzie staruszek zgarbiony,
jakoby pleœni¹ ¿ó³taw¹ obros³y, kijkiem przed sob¹ œcie¿ynê maca. Czapczysko na nim, bekiesza, buty wytarte, jak zawsze. Stary sknera, Olbromski z Tarnin. Có¿ za dziwny, có¿ za
cudaczny, niezgruntowany ¿al!
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Ach, bi³ go ten ojciec zawsze, od najpierwszego dzieciñstwa, zniewa¿a³ zawsze, nêka³, dokucza³, poniewiera³, zdradza³. Z domu, spod dachu, na deszcz i s³otê wygna³. A brata, brata! Na
wieki wypêdzi³ z dziedziny... Na wieki, na wieki wieków... Serce mu nie zabi³o, nie drgnê³o,
gdy siê brat tera³ po œwiecie, w marszach, po le¿ach, w obozowiskach. Nie przeczu³o, gdy
zestrzelany kulami na polu le¿a³ pó³umar³y, nie pêk³o z ¿alu, gdy umar³ nie zjednany, bez
uœcisku. Gnije teraz daleko, daleko...
Sk¹d¿e to ten dziwaczny, niezgruntowany ¿al?
Zda mu siê, ¿e to nie on myœli o ojcu, lecz ¿e sam jest starcem zgrzybia³ym z Tarnin, ¿e
wszystkie myœli tamtego, najg³êbsze korzenie myœli, najcieñsze nitki wiedzeñ, uczuwañ ma
w sobie. Czuje, jak dr¿¹, jak siê roj¹ i cierpi¹. To nie jemu ¿al, och, nie! To starca nêka ów
ciemny, niepowrotny, niezg³êbiony ruch czucia.
Wiosna nowa nadesz³a, nowy jar tr¹ci³ i ze snu obudzi³ ka¿d¹ grudkê ziemi, ciep³y wiater
powia³ zza Wis³y na sandomiersk¹ równinê. Wszêdy, jak oczy daleko zasiêgn¹, ¿ycie siê rodzi. Tyle ju¿ lat to samo ¿ycie siê rodzi... Tylko ju¿ Piotr nie wróci.
Ju¿ go nie ma. Sta³ siê oto skib¹ gliny, kopk¹ nawozu, szczypt¹ popio³u. Koœæ ta ju¿ jedna
z niego nie zosta³a. ¯eby choæ to wiedzieæ, ile z niego jeszcze tego próchna ocala³o! ¿eby to
choæ rêk¹ pomacaæ! Gdyby by³ le¿a³ na cmentarzu, co go w polu widaæ, poszed³by teraz ku
niemu, jak nikt nie widzi, i gada³by mu w mogi³ê ojcowsk¹ swoj¹ wolê i rozkaz. A tak... Jaka¿
to straszna rzecz prze¿yæ dziecko! Serce starca kurczy siê, zwija i œciska w sobie, ale ju¿ ani
jednej ³zy wydaæ nie mo¿e.
Powiód³ oczyma po polach. Naokó³... Przystan¹³. Patrzy w dal. Nie ma i drugiego. Któ¿ wie,
czy i ten wróci? Kiedy¿ wróci? Zimne i twarde myœli odtr¹caj¹ te trwogi. Wiatr wiosenny
osuszy³ samotn¹ kroplê na obwis³ej dolnej powiece. Twarda wola wegna³a w kluby wzruszenie. Idzie znów starzec szybko, szybko kijkiem swym siê podpiera. Zaczyna wa¿yæ w g³owie
pospolite, codzienne, folwarczne myœli. Co bêdzie sia³ na tej niwie? co na tamtej? czy jeszcze zawlec tê podorywkê? czy oraæ tamte uwrocia?
I oto znowu wype³za z niepostrze¿onej szczelinki dawna wola, zawziêta na œmieræ i rozcinaj¹ca na dwoje, jakoby p³ytka damasceñska stal. Nie, nie daruje, nigdy nie przebaczy! Niech
ginie! niech przepada! Choæby jak kundel wygnany przyszed³ i przyszwy buta liza³, nie pog³aszcze go rêk¹. Szpadkê z pochwy na ojca dobywaæ? Cha, cha!... Niech¿e na wieki przepada, kiedy tak!
Skiby ziemi sztorcem siê nasuwaj¹ przed ogniste, czerwone oczy. Zgadnij, w któr¹ te¿ zmieni³ siê teraz... Zgaduj, zgadula... Coœ w Rafale rozci¹ga stawy duszy i g³êboki ból, zaklêty ból
le¿¹cy miêdzy ojcem a synem, ból, któremu równego na œwiecie nie ma, wykrzywi³ mu twarz.
¯al mu tego starca, cierpi za niego i w nim, a ¿al ów rznie siê wœród poczucia krzywdy,
zniewagi, wskroœ wstrêtu i gniewu.
Zdumionym okiem powiód³ doko³a.
S³oñce jaœnia³o. Z³otobia³e po³yski sz³y w zab³¹kaniu po lesie. Spoczê³y na brzozach nagich
i ¿a³oœnie uroczych, jakoby przeœliczne niewiasty zhañbione i obdarte z szat przez brutaln¹
moc:.. Spoczê³y, zmierzch³y, odlecia³y. Wesz³y miêdzy zielone gaje sosen i pod zgni³ymi liœæmi, pod usch³ymi ig³ami szuka³y pracowicie, zdyszanych od trudu, k³ów zió³ wiosennych.
Wtem przed oczyma zamglonymi dumaniem b³êkit szeroki zajaœnia³. Otwar³o siê pole id¹ce
milami w po³udniow¹ stronê. Daleko w piaskach szarza³y stodo³y Nadarzyna i po³yskiwa³
du¿y, miedziany dach koœcio³a oraz niewysoka jego wie¿yczka.
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Rafa³ obojêtnie patrza³ w piaszczyste ugory œledz¹c ledwie widoczne koleiny suchej ju¿ drogi, gdy raptem us³ysza³ chrapliwy, przyduszony g³os kapitana:
- Stój! .
Konie na ten g³os, nim rêka jeŸdŸców przykróci³a cugli, stanê³y jak wryte. Z³otogniade pokry³y siê ciemnymi ³atami. Dymi³y par¹ wszystkie. Na niektórych piana siê ju¿ zamydli³a. Bacznoœæ - do zsiadania!
Olbromski z zadowoleniem cielesnym przerzuci³ cugle na praw¹ stronê, okrêci³ grzywê oko³o palców lewej rêki i z lekka wysun¹³ praw¹ stopê ze strzemienia: Wspar³szy lew¹ rêkê na
kuli marzy³ jeszcze:
U nas siê tam ju¿ zazieleni³y niwy. Rankiem po parowach mg³y buzuj¹...
- Z koni! - wyrzuci³ kapitan.
Sam, jako niedoœcig³y wzór, przeniós³ genialnie praw¹ nogê, palcami w dó³, ostrog¹ do góry,
przez swego cudnego wa³acha. Jak jeden cz³owiek stanê³a kompania na ziemi w pozyturze
a¿ do komendy:
- W miejscu - spocznij.
Rafa³ zostawi³ swego tresowanego Bratka samopas, z zarzuconymi na siod³o wodzami, i wyszed³ z szeregu, ¿eby rozprostowaæ kolana. Ale kapitan nie dla samego wypoczynku tu stan¹³.
Przeszed³ przed awangard¹ mamrocz¹c do siebie niezupe³nie salonowe wyrazy, wybra³ jednego z ¿o³nierzy, Mazura jak œwieca, i skin¹³ nañ; ¿eby wyszed³. Wybra³ drugiego i skin¹³
znowu. Kaza³ im odpi¹æ pa³asze, z³o¿yæ na ziemi lance, zdj¹æ Czapki i w³aziæ ostro¿nie na
najwy¿sze dwie sosny stoj¹ce na skraju leœnym.
Obaj poskoczyli i, jak wiewiórki, id¹c wed³ug rozkazu z pó³nocnej strony pniów od sêka do
sêka, dostali siê na wierzcho³ki.
- Co widaæ? - pyta³ kapitan z cicha. Milczeli.
- Patrz jeden z drugim, gawronie! Wielki. goœciniec widzisz, jak z lasu idzie do Nadarzyna?
- Widzê, panie kapitanie!
- Za Nadarzynem trakt widaæ jeszcze, czy nie?
- Widaæ, panie kapitanie.
- Pola wszystkie ogl¹daj, doko³a... Patrzysz?
- Patrzê, panie kapitanie.
- Puste?
- Pu...
Nagle obadwaj ¿o³nierze jak na komendê zaczêli zsuwaæ siê z drzew dzwoni¹c ostrogami,
œpiesznie odczepiaj¹c z sêków akselbanty.
- Czego? - zgrzytn¹³ na nich kapitan.
Obadwaj skoczyli na ziemiê z wysoka. Biegli do koni chwytaj¹c swe czapki i lance z szeptem:
- Konnica, konnica!
Kapitan rzuci³ siê w kierunku, który wskazywali. Nic z pocz¹tku nie dojrza³. Pola porzniête
by³y kêpami brzozowych i sosnowych gajów. Od strony wielkiego lasu zwanego Dêbakiem,
przez œrodek pól szed³ miarowy, chrzêstliwy, dzwonny pog³os. Serce Rafa³owe zabi³o gwa³townie i z wolna siê ucisza³o. - Duch-duch, duch-duch...
P³onê³y rozpierzch³e myœli: Sarny z £ysicy id¹, czy co?
- Bacznoœæ - do wsiadania! - zakomenderowa³ kapitan cicho, sekretnie.
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- Na koñ!
Rafa³ bezwiednie, z oczyma utkwionymi w dal, przeniós³ nogê przez grzbiet koñski, wsun¹³
stopê w strzemiê do kostki wielkiego palca, rzuci³ koñce cuglów na lew¹ stronê. Poprawi³ siê
w siedzeniu, zmocowa³ w sobie, wrós³ w siod³o i stan¹³ jak wryty.
Bratek pochrapywa³ nozdrzami i strzyg³ uszyma.
Daleka muzyka kopyt koñskich po mokrej, miêkkiej ziemi g³ucho, g³ucho przep³ywa³a polami. Oczy oficerów, wachmistrzów, kapralów, trêbaczów, ¿o³nierzy, jak ciêciwa do ostatniego
krañca naci¹gniêta, wytê¿y³y siê w tê stronê, sk¹d szed³ daleki takt. I oto w odleg³oœci co najmniej wiorsty, zza lasku, z wolna, p³ynnie, powabnie graj¹c w s³oñcu kolorami wysun¹³ siê
hufiec cesarskich huzarów. Kapitan sta³ na swym koniu zupe³nie skamienia³y. Twarz jego by³a
jak gdyby z marmuru wykuta. Wszystek by³ w oczach.
Patrol austriacki szed³ w stronê nadarzyñskiego traktu, wracaj¹c widocznie z rekonesansu.
Ukoœnie mia³ przeci¹æ pole przed frontem polskiego oddzia³u. Gdy ca³y wyszed³ na plac i widaæ by³o ca³¹ jego si³ê, daleko od polskiej znaczniejsz¹, z ust kapitana pad³a jak strza³ komenda:
- Lance do ataku!
Prêdzej, ni¿ s³owo rzec, prawe rêce zsunê³y siê po drzewcach kopii a¿ do miejsca, którego
mog³y dosiêgn¹æ bez pochylenia korpusu cia³a. Tam je chwyci³y sêkate garœcie mazurskie.
Tylca lanc wyjêli z rzemiennych u strzemienia tulejek. Pierwszy szereg schyli³ lance grotem
w piersi wroga, drzewca na pó³ ³okcia od koñca wzi¹³ pod pachê; przycisn¹³ do ¿eber. Drugi
szereg uj¹³ drzewca - i czeka³.
Kapitan siê zasiad³ mocno, rêkê po³o¿y³ na g³ówni pa³asza. To¿ oficerowie. Wielki dech
w piersi...
Œwisnê³y oficerskie szable, wyrwane z pochew jak jedna. - Przykróæ cugle!
Powiód³ po ludziach okiem ¿elaznym.
- Naprzód!
- Marsz, marsz!
Ostrogi wora³y siê w boki koñskie. Hufiec drgn¹³ i wypad³ spomiêdzy drzew. Zrazu szed³ nierównymi skokami, jak gdyby szuka³ swego taktu, wspólnego dla wszystkiej si³y. W jednym
momencie go schwyci³. Wtedy ludzie i konie stali siê jak masa jednolita, jak zlepienie w bry³ê olbrzymi¹, jak ska³a oderwana z czuba ³añcucha gór i lec¹ca w do³y przepaœci. ¯o³nierze
pierwszego cugu schylali siê ku szyjom koñskim w miarê wzrastania przecwa³u. Zafurcza³y
chor¹giewki: Bry³y miêkkiej roli, frygniête koñskimi kopyty, gra³y w powietrzu.
- Nacieraj!
Rafa³ czu³ wœciek³¹ rozkosz w tym wichrowym pêdzie.
W zmru¿onych oczach mia³ b³êkitn¹ i b³yszcz¹c¹ smugê. Us³yszawszy ostatni krzyk kapitana
rozwar³ oczy. By³ o jakie oœmdziesi¹t kroków od linii nieprzyjació³.
W pó³szwadronie kajzerhuzarów, jednym z szeœciu w przedniej stra¿y genera³a feldmarsza³ka von Schauroth id¹cych, od dawna spostrze¿ono podjazd. Sformowany patrol lecia³ na spotkanie co koñ skoczy. Oficerowie gnali z krzykiem na skrzyd³ach jeŸdŸców, wyci¹gniêtymi
szablami daj¹c kierunek napaœci. Gdy pierwsze dwa szeregi polskiej kompanii naciœniête zosta³y przez nastêpne tak, ¿e ³by koñskie wrzyna³y siê miêdzy jeŸdŸców, a piersi rumaków
napar³y w galopie na k³êby i wciska³y siê miêdzy uda koni pierwszoszeregowych, szyk huzarski, lec¹cy pod k¹tem, str¹ci³ siê z polskim. U³ani werznêli siê w pó³szwadron jak pocisk.
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Na wsze strony rozpierzch³ siê pierwszy zbity cug. Kilkunastu zepchniêtych z kulbak lancami wrzeszcza³o wœród kopyt koñskich.
Ale drugie i trzecie linie natar³y w mig z ¿elazn¹ si³¹ i r¹ba³y siê szabl¹, z konia. Podporucznik Olbromski wciesa³ siê w ten zwarty, ¿o³nierski t³um. Mia³ szablê wœród œwistu szabel
i pocz¹³ w nie siec z furi¹ i rozkosz¹. Oczy wko³o niego przywarte, brwi zwiedzione, nozdrza dysz¹. Bia³e zêby po³yskuj¹. Œwiszcze i praska brzeszczot w brzeszczot. Strza³y siê rozlegaj¹ i dziki woko³o wrzask.
Przemóg³szy skutki pierwszej, lancami, napaœci, si³a huzarska rzuci³a siê teraz wszystka z szablami. Rafa³ czu³ to doskonale, jak roztr¹cone przed chwil¹ skrzyd³a Austriaków wci¹¿ siê zestêpuj¹ i ³¹cz¹, jak stary, æwiczony i zwinny ¿o³nierz palatyñski dosiêga nowo zaciê¿nego u³ana
kordem na brusie toczonym i œcina go z wpraw¹ i zemst¹. Tote¿ ujrzawszy przed sob¹ miejsce
i starego rêbacza w boju, rzuci³ siê na niego co duchu. Ci¹³ stoj¹c w strzemionach raz i drugi
z b³yskawiczn¹ prêdkoœci¹. ¯o³nierz ów odparowa³ ciosy i pozornie umkn¹³. Drugi najecha³ na
jego miejsce jak sobowtór tamtego. Zwarli siê koñmi pierœ w pierœ, wr¹bali w siebie nawzajem,
a¿ stal z trzaskiem zgrzyta³a. Rafa³ pochwyci³ moment, wpar³ stopy w strzemiê, stan¹³ i p³atn¹³
na amen. Nagle tamten drugi, pozornie dezerteruj¹cy, zdar³szy konia wêdzid³em tak wysoko, ¿e
z rozwartym pyskiem stan¹³ dêba i rzuci³ siê naprzód z impetem run¹³ w junaka.
- Wawrzek! A bij¿e! A bij¿e tê psiokrew! - wrzasn¹³ gdzieœ z boku skrzyd³owy wachmistrz.
Rafa³ czu³ siê na si³ach i odwali³ wszystkie ciêcia z pewnoœci¹ siebie. Pa³asz jego miota³ siê
b³yskawic¹, strzela³ woko³o i krzesa³ ogieñ. W pewnej chwili zgi¹³ siê na bok pod strasznym
ciê¿arem.
Przetr¹ci³ mi ramiê... - tyle zd¹¿y³ pomyœleæ.
Pa³asz wylatywa³ mu z garœci, spomiêdzy zmarz³ych palców... Chwyci³ go jeszcze raz z ca³ej
mocy, z ca³ej si³y, z ca³ej duszy i wzniós³ zdrêtwia³¹ i ciê¿k¹ rêkê, ale nie móg³ ju¿ zadaæ ciosu. Mrówki; mrowisko w d³oni, w ³okciu, w ramieniu...
Huzar odsadzi³ siê na siodle i pchn¹³ go wtedy sztychem w piersi. Ostrze zaora³o po koœci
i ognistym jêzorem w¿ar³o siê w bok. JeŸdziec austriacki szarpn¹³ siê w ty³ i zlecia³ z siod³a
na bok, zajechany szabliskiem przez skrzyd³owego wachmistrza. Za chwilê siedzia³ w kucki
na zagonie, obiema rêkami trzymaj¹e rozwalon¹ szczêkê. Straszne jego, siwe oczy patrza³y
w pró¿niê, z gard³a wydobywa³ siê bydlêcy ryk. Olbromski sekretnym ruchem wyci¹gn¹³ z olstrów pistolet i strzeli³ mu w ³eb z góry, prosto w te ob³¹kane œlepie. Uczyniwszy to rzuci³.
okiem na swe spodnie i ze zdumieniem i z³oœci¹ zobaczy³, ¿e lewa noga, kolano, but a¿ do
stopy zalane s¹ krwi¹.
Któ¿ to, u stu diab³ów, tak miê spapra³? - myœla³ jak przez sen.
Spostrzeg³, ¿e pole ca³e ¿ó³knie i ¿e p³omyki zielonawe wypadaj¹ z niego rzêdami. Puœci³
wodze i lew¹ rêk¹ zacz¹³ przecieraæ sobie oczy.
Z krzykiem i têtentem, robi¹c lancami, strzelaj¹c i tn¹c siê w szable, otoczy³a go kupa bez³adna u³anów i zagarnê³a w œrodek. S³ysza³ w tym t³umie nieustaj¹cy krzyk kapitana, porucznika i kolegi podporucznika: „Stój! równaj siê!” Jak oszala³y wywrzaskiwa³ to samo wachmistrz starszy. Cofali siê ku lasowi odpychaj¹c ze wszech si³ nacisk huzarski. Pojedynczo
jeŸdŸcy ganiali siê jeszcze tam i sam, w polu. Patrol, który wreszcie zacz¹³ raliowaæ siê pod
lasem, uprowadza³ ze sob¹ kilkunastu wziêtych w niewolê.
Rafa³ nie rozumia³ teraz dok³adnie tego, co siê dzieje. By³o mu nieprzyjemnie, md³o i g³upio.
Da³ siê jak tchórz por¹baæ... Gdy wrzawa bitwy, szczêk szabel i okrzyki ucichaæ poczê³y, roz400

proszeni u³ani dopadali co chwila w skok do tego miejsca. Byli zgrzani, na ob³¹kanych i spienionych koniach. Ten i ów prowadzi³ rumaka wêgierskiego, ten i ów wlók³ rannego czy pot³uczonego huzara. Spostrze¿ono wreszcie, ¿e podporucznik Olbromski jest coœ zanadto krwi¹
oblany.
Broni³ siê i udawa³ zucha. Ale œci¹gniêto go z konia. Gdy mu starszy wachmistrz na rozkaz
kapitana odpi¹³ rozwalony mundur, krew bujn¹ fal¹ broczyæ zaczê³a z zanadrza. Bielizna by³a
we krwi, mundur przemók³ ni¹ do cna. Po³o¿ono wojaka na ziemi, œci¹gniêto garderobê i opatrzono ranê naprêdce. By³a w piersi i w boku. Sz³a z do³u pod pachê. Sam kapitan zacz¹³ j¹
wymacywaæ szorstkimi palcami, szukaj¹c kuli. Gdy go ranny zapewni³, ¿e to rana nie z postrza³u, przemyto rozdarcie gorza³k¹ i zawi¹zano szmatami. Obanda¿owany tak mocno, jakby by³ wt³oczony w gorset, podsadzony na koñ, zasiad³ w kulbace nikiej w krzeœle. Kompania maj¹c poœrodku swych rannych i jeñców z wolna posuwa³a siê brzegiem komorowskich
lasów w stronê traktu. W dali, pod Nadarzynem, t³umnie pieni³y siê wojska austriackie. Konnica wysuwa³a siê naprzód. Dolatywa³ daleki gwar i œpi¿owy dŸwiêk.
Szmat jeszcze drogi zostawa³ do goœciñca, kiedy w kierunku lasu wysunê³a siê równa, szeroka linia kawalerii austriackiej i ostrym a wzmagaj¹cym siê k³usem sz³a wzd³u¿ drogi. Ujrzawszy ten ruch kapitan wci¹gn¹³ swoj¹ kompanijkê w lasy, a sam z oficerami przypatrywa³ siê
z otwartego miejsca.
Koñ Rafa³a sta³ w p³ytkiej wodzie leœnej i niecierpliwie kopytem rozpryskiwa³ j¹ wko³o. Oczy
jeŸdŸca z przelotnym smutkiem tacza³y siê po wybrze¿ach wiosennego smugowia. Dusza
wspomina³a sobie wiosenny swój sen: drogê do Wygnanki. Tak ¿ywe by³o widzenie tamtejszej chwili, tak oczywisty by³ przed okiem tamten kraj, ¿e teraŸniejszoœæ prawie znik³a. Jak
przeszkoda w uczuwaniu swych w³asnych rzeczy nastrêcza³y siê okrzyki ¿o³nierzy i mimowiedny, wbrew zakazowi, szczêk szabel, ostróg, lanc, uprzê¿y. T³um drgn¹³ i poda³ siê ku
leœnemu wybrze¿u.
I Rafa³ podniós³ oczy.
Na spotkanie huzarów od dawna wypad³ by³ z lasu drugi pu³k u³anów, pod komend¹ Tadeusza Tyszkiewicza. Po deszczach nie by³o w powietrzu jednej drobinki py³u, tote¿ ca³y ów
pu³k widaæ by³o jak na d³oni. Zrazu szed³ równo, spor¹ ryœci¹. Ale oto w oczach pocz¹³ siê
zrastaæ, skupiaæ, jakby siê w siebie wci¹ga³. Konie zla³y siê z koñmi, ludzie z ludŸmi. Barwa
jeno zosta³a, lec¹ca w polu. Oto poszli co pary w koniach...
Kapitan Katerla nie wytrzyma³. Zdar³ konia, nawróci³ nim w miejscu i stan¹wszy przed swym
oddzia³kiem prêdkie wyda³ rozkazy. Starszy wachmistrz z trzema dziesi¹tkami szeregowych
poprowadzi jeñców i rannych w poprzek lasu, wprost do placówek pod Sêkocinem i do kwatery g³ówne j. Reszta w pole.
W moment wydzielono konwój, a zmniejszony pó³szwadron wyszed³ z lasu. Uszykowa³ siê
na roli i z kopyta polecia³ w bój. Te sto kilkanaœcie koni, lec¹c z ukosa do drogi, wspar³y znakomicie szar¿ê g³ówn¹ i przyczyni³y siê do z³amania austriackiego szeregu oraz uprowadzenia dwu setek niewolnika.
Rafa³ ju¿ tego sukcesu nie widzia³. Otoczony przez swych ¿o³nierzy jecha³ leœn¹ drog¹. U³ani szeptali, z nadzwyczajn¹ ciekawoœci¹ przypatruj¹c siê jeñcom, ogl¹daj¹c i taksuj¹c pojmane konie i zdobycz. Starszy wachmistrz œmia³ siê pod w¹sem, ale wobec Rafa³a nie wa¿y³ ust
otworzyæ. Wreszcie, licz¹c oczywiœcie na niemoc podporucznika, nie wytrzyma³ i zagada³ do
najbli¿szego Niemca:
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- A nie masz znowu czego tak hergotaæ, bo ciê tu na ro¿nie nie piek¹. Szable toœcie sobie
potoczyli na brusach, ¿eby nas œcinaæ bez mi³osierdzia, psubraty!
Huzar podniós³ na niego oczy przekrwione i pokaza³ sw¹ rozp³atan¹ g³owê. W istocie, skorupa krwi zwiêksza³a siê ci¹gle na skud³anych w³osach.
- A to tak gadaj! - rzek³ wachmistrz. - Boli ciê? ¯o³nierz coœ wymamrota³ po wêgiersku czy
po rumuñsku. Rafa³ domyœla³ siê, o co chodzi ¿o³nierzowi, ale milcza³.
Widok krwi tego ch³opa budzi³ w nim zimny, niez³omny gniew. ¯eby siê odczepiæ od b³agalnych spojrzeñ, rzek³ oschle:
- Wachmistrz, zawi¹zaæ mu ranê i wzi¹æ go w ty³, ¿eby mi na oczy nie laz³.
- Wed³ug rozkazu!
Zsiad³ wachmistrz z konia i zwróci³ siê do huzara:
- Masz jak¹ chustkê? Hy?
Ranny wzruszeniem ramion pokazywa³, ¿e nie rozumie.
- Nawet gadaæ ¿adn¹ gwar¹ nie umiesz, kapcanie! Gibnij chustkê, to ci ³eb zdrutujê, fersztanden? Odgibam ci tê szmato;. nie bój siê, jak ³eb naprawiê.
¯o³nierz powtórnie wskazywa³, jako nie wie, czego chc¹ od niego. Wtedy jeden z u³anów
wydoby³ z mantelzrka czyst¹ szmatê i uroczyœcie poda³ j¹ wachmistrzowi. Ten wprêdce, nic
zatrzymuj¹c pochodu, obmy³ wódk¹ i zawi¹za³ g³owê Austriarka. Gwarzy³ mu wci¹¿ w oczy:
- Szable sobie wyostrzyli ,jak brzytwy! A ja ci i bez toczenia na brusie ³eb od zamachu zetnê,
wiesz ty o tym? Jak ciê u³an w pazury weŸmie, mów pacierz, i to prêdki! Tylko ¿e ty i o pacierzu pierwszy raz pewno s³yszysz, niemiecki s³ugo. O, juchy! Na Polaków idziecie, psubraty jedne? Có¿ wam to zawinili? Skrzywdzili was kiedy? Diabli ciê wiedz¹, coœ za jeden,
a mo¿eœ i Wêgier... Ja zaœ ci powiem, ¿eœ wcale nie Wêgier, tylko wêgrowata œwinia, kiedy
na nas z Niemcami sypiesz! ¯ebym tak nie by³ miêtkiego serca, tobym ciê wzi¹³ i tu na tym
miejscu dorzn¹³. Wiesz teraz?
Szli ostro, z ciekawoœci¹, z przyjaŸni¹ i pewnym specjalnym uszanowaniem obserwuj¹c
swych jeñców. Rafa³ nie czu³ siê dobrze. By³o mu wci¹¿ g³upio i md³o. Nieprzyjemna sennoœæ ogarnia³a go jak po bezmyœlnej pijatyce. G³owê mia³ ciê¿k¹, a w rêkach i nogach ogieñ.
By³o ju¿ nieco po po³udniu, kiedy wyszli z lasu i skierowali siê na Sêkocin. Trafili w wir
wojska. Zza piaszczystych wzgórków oko³o Lesznowoli i £azów pokazywa³y siê w lot i ginê³y z oczu przednie stra¿e brygady genera³a Spetha. Okr¹¿aj¹c las przebiega³y nawet Mokr¹wolê. Brygada genera³a Ro¿nieckiego z czterema dzia³ami sta³a nieruchomo pod Janczewicami, przy karczmie zwanej Wygoda, na drodze z Falent do Lesznowoli. Lasy falenckie
jêcza³y jak rozko³ysany dzwon od huku bitwy, od strza³ów rêcznej broni i okrzyków Tyszkiewiczowskiej jazdy. Ca³y trakt warszawski przed Falentami zajêty by³ przez najrozmaitsze
rodzaje broni. Szed³ tamtêdy w kolumnach, brn¹c w têgim b³ocie po kolana, trzeci pu³k fizylierów w kierunku Micha³owie, inne wraca³y spod Komorowa czy Pêcie do Pucha³. Latali do
jazdy Ro¿nieckiego zbryzgani po czuby kit adiutanci. Co koñ skoczy przelecia³ jakiœ podoficer w kierunku Jaworowa. Wszystkie wojska ustêpowa³y przed id¹cym powoli konwojem.
Ca³e bataliony spêdzano w rowy z goœciñca. Oficerowie, nawet wy¿szej rangi, salutowali.
Pierwszy to raz w ¿yciu Rafa³ uczu³, co jest s³awa. Dreszcz uniesienia nie znanego mu dot¹d
przeszed³ po nim jak lew po puszczy. Oczy zaæmi³y siê od szczêœcia i dumy. Da³by siê w sztuki por¹baæ, ¿ywcem spaliæ, w³óczyæ koñmi za ów tryumf, jakiego dozna³ na dwuwiorstowej
przestrzeni miedzy Sêkocinem a Falentami. Sama wioska Falenty wolna by³a zupe³nie od
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wojska. Las olszowy za ni¹ i okolica zrujnowanego pa³acu, grobla i droga prowadz¹ca do
Raszyna - równie¿. Dopiero oko³o koœcio³a w Raszynie, w domach jego z prawej strony goœciñca, a osobliwie za koœcio³em, gdzie kilkuset ch³opów sypa³o szaniec, by³o tak pe³no, ¿e
ledwie siê zdo³ali przecisn¹æ. Ustepowano i tu, ile mo¿na. Piechota wyci¹ga³a szyje, ¿eby
zobaczyæ niewolnika, jazda podsuwa³a siê, oficerowie zachodzili drogê.
Wszyscy biegli w nadziei, ¿e zobacz¹ pieszych pandurów z zaplatanymi warkoczykami ko³o
uszu. Wszystko tu by³o w ruchu. Nie wiedziano, czy ma³a armia wyruszy dalej, na spotkanie
nieprzyjaciela, czy zostanie w tym miejscu. Nikt nie umia³ powiedzieæ, gdzie umieœciæ rannych. W samym Raszynie miejsca nie starczy³o, o Falentach nie mog³o byæ mowy.
Nawin¹³ siê wreszcie chirurg i wzi¹³ Rafa³a w obroty. Jako pierwszym z oficerów rannym
w tej okazji - zaj¹³ siê w szczególny sposób. Wywióz³ go o dwie wiorsty za Raszyn, w kierunku Warszawy, do Opaczy.
Wachmistrz tymczasem zabra³ jeñców i powiód³ do komendy swego pu³ku, ¿eby zdaæ raport
genera³owi, wrêczyæ mu raport i us³yszeæ rozkazy.
Olbromski byt znu¿ony, widocznie wskutek du¿ej utraty krwi. Obojêtnie spogl¹da³ na dwór
w Opaczy, który mu chirurg wskazywa³, i obojêtnie s³ucha³ zapewnieñ, ¿e tu bêdzie mu stokroæ lepiej ni¿ w szpitalu przewoŸnym, za³o¿onym w ober¿y raszyñskiej. Dwór w Opaczy sta³
w niewielkim, pustym ogrodzie. Od strony drogi warszawskiej i pola otoczony by³ parkanem.
Rafa³ zapamiêta³ sobie ten na pó³ rozwalony parkan, który tu i ówdzie spróchnia³ i run¹³.
Zarazem ³¹czkê... By³o mu lepiej i weselej na widok bielonego dworu. Coœ jakby rodzinne
gniazdo stanê³o przed oczyma. Muœlinowe firanki wisia³y w oknach „na drugiej stronie”,
gdzie zapewne musia³a byæ rzadko otwierana bawialnia. Z podwórza wychyla³ siê go³êbnik.
Widaæ by³o w g³êbi gumno, obdarte zabudowania i kupy nawozu, œwie¿o wyrzuconego i dymi¹cego jak ja³owcowe ognisko. Wejœcie do domu sta³o zamkniête.
Na b³otnistym goœciñcu ci¹gnê³y siê linie baga¿ów i kot³owa³y wozy amunicyjne. Chirurg
zsadzi³ swego pacjenta z konia, pobieg³ w podwórze i huka³ tam, kogoœ szukaj¹c. Rafa³ przez
ten czas siedzia³ na ganku i duma³. Polami przeci¹ga³y kolumny wojska. Daleko pod Jaworowem, w stronie Piaseczna, rysowa³y siê we mgle wiosennej ruchome linie batalionów id¹cych pod komend¹ Jana Kamieñskiego.
Nareszcie klucz zgrzytn¹³ w zamku i ranny wprowadzony zosta³ do sieni. Chirurg z wrzaskiem wymyœla³ na jakiegoœ cz³eczynê, ekonoma czy podstaroœciego, który spode ³ba, z odraz¹ przypatrywa³ siê Rafa³owi wci¹¿ pomlaskuj¹c wargami. Gdy mu kazano otwieraæ drzwi
do najlepszego pokoju „na drugiej stronie”, oci¹ga³ siê dopóty, a¿ go chirurg porwa³ za ko³nierz.
W saloniku dziwnie pustym, jakby z niego dopiero co wywieziono sprzêty, by³o powietrze
mocno stêch³e. Za pierwszym pokojem sta³a otworem stancyjka wygodniej urz¹dzona. Znalaz³o siê tam ³ó¿ko z poœciel¹ zupe³nie czyst¹, z at³asow¹ ko³dr¹, miêkkimi piernatami i stosem haftowanych poduszek.
- O, to w³oœnic! «Tego nam brakowa³o! _ ucieszy³ siê lekarz. - Tu podporucznikowi bêdzie
lepiej...
- Ja tu nikogo nic puszczê! - zgrzytn¹³ ów burgrabia.
- Nie puœcisz, wasan?
- Nie puszczê. To jest ³ó¿ko samej pani dziedziczki. - Mam rozkaz strictissime zaraz to ³ó¿ko
wywieŸæ.
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- To ja strictissime kasujê tamten rozkaz.
- Ehe...
- Rwij mi acan po gor¹c¹ wodê na du¿ej, czystej misce. ¯eby mi za dwa pacierze by³a w tym
miejscu! - wypali³ dobroczyñca Rafa³a, chwytaj¹c tamtego za ramiê po raz wtóry i otwieraj¹c
nim drzwi na oœcie¿.
Z sieni da³ siê s³yszeæ g³os bynajmniej nie pokorny:
- Ja idê, ale wy, m³okosy, popamiêtacie!
- Konia odwi¹¿ od p³otu! ZaprowadŸ go do stajni! Owsa mu daj pe³ny ¿³ób! S³ysza³eœ?...
- A jak¿e, s³ysza³em... - mrukn¹³ tamten w k¹cie sieni.
Wkrótce Rafa³ zosta³ opatrzony przez chirurga. Nacierpia³ siê niema³o przy sondowaniu i myciu rany, ale siê i pocieszy³, gdy go lekarz zapewni³, ¿e ostrze huzarskiej broni niezbyt wiele
przeciê³o wiêzów. Zeœliznê³o siê jakoby po koœciach i naszarpa³o tylko niema³o miêsa na boku
i pod pach¹. Obanda¿owany i spokojny u³an leg³ w puchu. Chirurg nakaza³ spokój i przy po¿egnaniu obieca³ odwiedziny swe nazajutrz rano.
Dzieñ z wolna rozproszy³ siê i w nocy uton¹³. Nikt nie przyszed³, ¿eby zapaliæ œwiat³o. Rafa³
nie mia³ o to pretensji: prawdziwie wypoczywa³ w zacisznej alkowie.
By³o mu dobrze nad wszelki wyraz. Myœli przyjemne i weso³e schodzi³y siê do niego i bawi³y u wezg³owia, niby goœcie po¿¹dani, niby kszta³ty ulubione i najprzyjemniejsze, niby
zapachy znajomych kwiatów z dawnych lat, z rodzonych okolic. Najtrudniejszych spraw
swego ¿ycia, najbardziej przykrych wypadków pierwszy raz od tylu czasów za¿¹da³ wol¹
ku sobie i ogl¹da³ je wszystkie w promieniach radosnego spokoju ducha. Oœmieli³ siê
wejœæ bez trwogi w Tatry, przebyæ znane drogi, z uœmiechem pó³litoœci a pó³drwiny kroczyæ na skalne zrêby. Zajrza³ w przezroczyste, b³êkitne i litworowe jeziora. Us³ysza³ z luboœci¹ szum potoku nape³niaj¹cy doliny a¿ do szczytu zbójeckich okien krzesanicy.
Ogarn¹³ go ³agodny œmiech i pob³a¿liwa litoœæ nad wszystkim. Nawet dŸwiêk tamtego
imienia nie przera¿a³ ju¿ duszy. Melodyjne sylaby, nie, raczej krople cichych ³ez, jedna
z³¹czona z drug¹, z trzeci¹... Patrz¹ z ciemnoœci tej izby modre Ÿrenice... Ale nic ju¿ nie
ujrz¹, nic a nic.
Co mnie i tobie, niewiasto’? - pyta siê jej z dobrotliw¹ m¹droœci¹ ¿ycie. - Tyœ ju¿ jest popió³,
nie tylko jako cia³o i krew, nie tylko jako piêknoœæ, nie tylko jako wspomnienie ¿ywe piêknoœci, ale popió³ jako uczucie, a jam jest m³odoœæ, si³a i ¿¹dza. Nic nie trwa wiecznie. Ostatni
jeszcze przyjdzie wiatr i ostatni¹ garstkê popio³u uczuæ w nicoœæ rozwieje.
Odsun¹³ siê od tych myœli jak od znajomych, którymi siê ju¿ nacieszy³ do woli. Przeszed³ do
innych. Ach, to on, mistrz de With! Ujrza³ wyraŸnie wielk¹ figurê, korpus, g³owê, oczy...
Wspomnia³ sobie wkroczenie do Gdañska i ó w blokhauz niezdobyty... Wspomnia³ wywalone podkopami mury, wyrwane okienka i wejœcie, a wreszcie ostatni¹ w ruinach walkê.
„Major de With, pruski oficer piechoty”... - czyta z listy oficer, kiedy rannych z fortu wynosz¹.
Rafa³ widzi jeszcze twarz blad¹; masê krwi w skud³anych, krêtych w³osach, przygas³e oczy.
Oczy te patrz¹ weñ, gdy rannego dowódcê blokhauzu nios¹ na tragach. Patrz¹ weñ uwa¿nie,
patrz¹ z do³u do góry. Spokojne, zimne, mê¿ne oczy!
Ale oto skrzywienie odrazy maluje siê w ustach i wielka g³owa z niechêci¹ odwraca siê na
widok „brata”. Przymykaj¹ siê powieki, ¿eby nie widzieæ twarzy „ucznia”.
Mrok tej alkowy w Opaczy szeptaæ siê zdaje: Ciebie to pozna³ wtedy...
Zraniona duma szarpie siê w piersi Rafa³a. Buchaj¹ niczym niezatamowane wyrzuty.
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Nie, nie, o tym jeszcze z uœmiechem marzyæ nie sposób - marzy ranny odsuwaj¹c od siebie
widok trupa Mistrza katedry, taki, jak go ujrza³ w kostnicy nazajutrz po wziêciu Gdañska.
Pali go teraz spokój tego trupa, ur¹ga mu nieruchoma g³owa i dumnie zaciœniête usta...
Zbudzi³ go z tych marzeñ niezwyk³y ha³as.
Ktoœ chodzi³ po sieni ze œwiat³em, g³oœno kl¹³, gada³, wreszcie wkroczy³ do s¹siedniej izby. Tu
obejrza³ z fukaniem wszystkie sprzêty, szturcha³ je i rzuca³ z miejsca na miejsce. Zbli¿y³ siê
wielkim krokiem do ³ó¿ka. Rafa³ z wœciek³oœci¹ patrza³ na tego natrêta i mia³ w³aœnie zamiar
wygnaæ go st¹d, gdy oto spostrzeg³ jego odzienie i zamilk³. Ów oficer mia³ na sobie krótki, granatowy traczek u³añski z generalskim na rabatach haftem, d³ugie, amarantowe spodnie. Zdj¹³
by³ rogat¹ czapko; z wysokim, czarnym piórem, suto galonowan¹ i trzyma³ j¹ w rêce.
Wznosz¹c wysoko ³ojow¹ œwieczkê w blaszanym lichtarzu schyli³ siê sapi¹c nad pierzynami.
- Diabli ciê tu przynieœli... — mrukn¹³ przez zêby.
By³a to twarz d³uga, wygolona, o kolorze zrudzia³ego piaskowca. Zimne jak lód, wypuk³e
oczy, obwieszone torbami powiek, patrza³y z pogard¹ i rozumem. Zaciœniête usta w¹skie i surowe, zda³o siê, przemoc¹ zatrzymuj¹ za zêbami wyrazy zniewa¿aj¹ce. Ranny widzia³ by³ ju¿
nieraz tê g³owê z nosem grubym i d³ugim, porzniêt¹ fa³dami id¹cymi wzd³u¿ twarzy, ale teraz przypatrywa³ siê jej w dwójnasób ciekawie. Genera³ sta³ nad nim ze œwiec¹ przez czas
pewien i bada³ go przeszywaj¹cym wzrokiem. Potem raptownie odwróci³ siê i wyszed³ do
pierwszego pokoju. Tam, szurgaj¹c sto³kami i stolikiem, zasiad³ nareszcie. Na jedynym stoliczku, jaki pozosta³, roz³o¿y³ wielk¹ mapê i podpar³szy g³owê piêœciami uton¹³ w padaniu
czy rachunkach. Chwilami coœ do siebie mrucza³, to znowu coœ zapisywa³ na kartkach pugilaresu.
Rafa³ nie móg³ ju¿ myœleæ o spaniu. Mia³ przed oczyma pe³gaj¹cy kr¹g œwiat³a, czarn¹, zwichrzon¹, kêdzierzaw¹ czuprynê genera³a i olbrzymi cieñ jego g³owy na przeciwleg³ej œcianie.
By³ pewien, ¿e lada chwila wyrzuc¹ go z tych piernatów. Wcale go nie martwi³a ta pewnoœæ,
by³ bowiem doœæ wypoczêty i wesó³. Rana nie sprawia³a mu wielkiej przykroœci, a ogólna
ociê¿a³oœæ zupe³nie przesz³a.
Genera³ studiowa³ swoj¹ mapê wiêcej ni¿ godzinê. Ukoñczywszy, widaæ, jakieœ obliczenia,
mapê z³o¿y³, zamkn¹³ notes, rozpar³ siê na stoliku ³okciami, z³o¿y³ g³owê na rêku... Drzema³
tak przez czas pewien, ale gdy sen na dobre morzyæ go zacz¹³, wsta³ i ociê¿a³ymi ruchy zacz¹³
szukaæ miejsca, gdzie by siê móg³ wyci¹gn¹æ.
Nie by³o gdzie, chyba na ziemi. Zsun¹³ dwa krzywe krzese³ka, ale nie zdo³a³ zmieœciæ siê na
nich. Raptem odwróci³ g³owê i patrza³ w ciemny pokoik Rafa³ów. Po chwili wszed³ tam.
Omackiem znalaz³ chorego, odsun¹³ go do samej œciany i po³o¿y³ siê na po³owie ³ó¿ka.
Rafa³ z uszanowaniem odsun¹³ siê do œciany i ustêpowa³ ko³dry.
- Nie potrzeba! - mrukn¹³ Sokolnicki. - Le¿, wasan, kiedy ci dobrze. Mówi³ mi chirurg, ¿e
ciê ranili. Gdzie to?
- Mam ranê w boku.
- Pytam siê: w jakiej potrzebie? Chirurg niech siê pieœci twoj¹ ran¹, nie ja!
- Pod Nadarzynem. To jest...
- Co jest?
- To jest pod lasem helenowskim.
- Wiêc gdzie¿ ostatecznie? Bo Nadarzyn to mieœcina, a las to las.
- Pod lasem, panie generale.
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- Godnoœæ wasana? - mrukn¹³ ju¿ przez sen.
Rafa³ wymieni³ swe nazwisko.
- By³ kadet Olbromski w Rycerskiej Szkole, a potem oficer za Rzeczypospolitej.
- Brat mój starszy.
- Aha!... - ziewn¹³ genera³.
W tej samej chwili zachrapa³ na ca³y dwór. G³owa jego le¿a³a na brzegu poduszki, ogromna,
d³uga, kud³ata. Olbromski nie spuszcza³ z niej oka - i w tak dziwnej pozycji przele¿a³, a w³aœciwie przesiedzia³ ze dwie godziny. Œwieczka, zostawiona w pierwszym pokoju, dopali³a siê
i zgas³a.
Twarda jeszcze by³a noc, kiedy da³ siê s³yszeæ g³uchy têtent kilku koni. S³ychaæ by³o kroki
osób niecierpliwie chodz¹cych dooko³a œcian dworu i g³oœn¹ rozmowê. Dobijano siê do okien,
szukano drzwi. Na pewien czas wszystko ucich³o, a kiedy Rafa³ s¹dzi³, ¿e przybysze ju¿ siê
oddalili, drzwi do pierwszego pokoju otwar³y siê i ktoœ na ca³y g³os zawo³a³:
- Monsieur le général Sokolnicki!
Œpi¹cy genera³ ani drgn¹³. Olbromski zacz¹³ go potrz¹saæ. zrazu ostro¿nie, potem coraz mocniej, a¿ wreszcie Sokolnicki zgrzytn¹³:
- Kto? Czego? Atakuj¹’’
- Genera³ Sokolnicki! - wo³a³ g³os z ciemnoœci.
- Vite, vite!
Nareszcie, rozespany, porwa³ siê na nogi. Zatoczy³ ko³o, przeci¹gn¹³ siê, a¿ w nim, zda siê,
wszystkie koœci zatrzeszcza³y, i skrzesa³ ognia. Zapalono now¹ ³ojówkê i nêdzny jej blask
oœwietli³ kilka postaci wchodz¹cych do pierwszej stancji. Byli to starsi oficerowie, zachlastani do ramion ciep³ych p³aszczów i utyt³ani w b³ocie do kolan. Jednemu z nich podano krzes³o. Gdy usiad³ za œwiec¹, twarz¹ naprzeciwko Rafa³a, roz³o¿ono przed nim mapê, i ten sam
g³os, który wo³a³ na Sokolnickiego, ozwa³ siê znowu.
Genera³ siedz¹cy zwraca³ na mówcê ciekawe i uwa¿ne spojrzenie. Kiedy niekiedy sekretnie
ziewa³. By³ to wysoki mê¿czyzna lat czterdziestu piêciu, szeœciu, z twarz¹ t³ust¹, okr¹g³¹
i jeszcze piêkn¹, choæ ju¿ rozlan¹ i w policzkach obwis³¹. Osobliwie piêkne mia³ oczy: aksamitne, p³omienne, pod szerokimi ³ukami brwi. Co chwila, pragn¹c ukryæ ziewanie, muska³
pieszczotliwie ma³ego w¹sika. Pelletier wci¹¿ wyk³ada³ po francusku swój pogl¹d.
- Co do mnie- rzek³ ksi¹¿ê Józef zwracaj¹c siê do Sokolnickiego - nie przestanê ¿a³owaæ,
¿em nie poszed³ wprost i gdzieœ za Nadarzynem nie rzuci³em siê na nich z ca³¹ si³¹, jaka jest.
Nic przestanê ¿a³owaæ! «Tylko chodkiewiczowski atak móg³by nam daæ szansê zwyciêstwa.
Sokolnicki uk³oni³ siê z ob³udn¹ zgod¹ na te s³owa, z udanym wspó³ubolewaniem. Po chwili,
rysuj¹c palcem na mapie d³ug¹ liniê, mówi³:
- Chocia¿ z drugiej strony te b³ota i rudawiska nie s¹ do pogardzenia. Id¹ tak d³ugim pasem
i tak znakomicie nas broni! od osaczenia. ¯aden szaniec nie odda³by tylu us³ug...
- Ach, daj¿e pokój!
- Proszê tylko spojrzeæ. Za Jaworowem, niemal od Piaseczna, zaczyna siê nieprzebyta gaæ
b³otna, a idzie a¿ Bóg wie dok¹d. Cz³owiek nie przebrnie tych moczarów, z wyj¹tkiem Raszyna i Micha³owie, koñ nie zgruntuje, chyba za Pruszkowem .i pod Piasecznem. Ku Piasecznu nie pójd¹ z obawy przyparcia do Wis³y. W Raszynie mamy szaniec, w Micha³owicach...
- Ach, daj¿e pokój! Staæ nad tym rynsztokiem i czekaæ na los kraju, rozmyœlaj¹c, w którym
te¿ miejscu nas obejd¹ i obskocz¹...
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- Mamy sumiennie rozstawione brygady konne a¿ do B³onia, do Woli i do Piaseczna. Obejœæ
nas...
- Co to znaczy! Te brygady mog¹ nam tylko zwiastowaæ, w którym miejscu przebyto bajora.
M³ody, trzydziestoletni Francuz chwyta³ uchem obce mu dŸwiêki. SnadŸ coœ rozumia³, bo
kiedy niekiedy raptownie potakiwa³. W pewnej chwili zacz¹³ mówiæ prawie to samo co Sokolnicki. Wywodzi³ tak bez przerwy a¿ do przybycia nowej osoby.
By³ to Fiszer. Na jego widok ksi¹¿ê wsta³ ze swego miejsca i gor¹czkowo, wyci¹gaj¹c rêkê,
mówi³:
- Wci¹¿ miê namawiaj¹ do oczekiwania w tej obmierz³ej pozycji. Nawet Sokolnicki, którego
zawsze trzeba tenir par la basque, ¿eby zbyt daleko nie poszed³. Co powiesz nowego, generale?
- Wracam z Micha³owie. Zmarz³em... - rzek³ ma³y genera³ zacieraj¹c siarczyœcie rêce.
Po chwili doda³:
- Trafi³ mi siê tam pewien fygas Samios...
- No, no? - zapytali s³uchacze.
- Pewien Polaczek galicyjski zemkn¹³ ku nam fasami na Komorów, na Janki, Wolicê. Przyszed³ o pó³nocku do Micha³owie w ubraniu ch³opa, tak zaciapany, ¿e ledwie go by³o widaæ.
Wzi¹³em go na dobre spytki, bom podejrzewa³, czy to czasem nie jaki znawca, ale nie! - dobre cz³eczysko. Powiada³ mi detale.
Fiszer zbli¿y³ siê o kilka kroków do stoliczka i mapy. Zimnym i jakby martwym okiem patrza³ na ni¹. Wreszcie rzek³ niby do siebie:
- Ma³o nas, bardzo ma³o. Wiecie wy, moœci panowie? - Jeden na czterech.
- To niemo¿liwe! - krzykn¹³ Sokolnicki.
- Jeden na czterech! - powtórzy³ Fiszer. - Dziewieædziesi¹t cztery dzia³ wysz³o ju¿ z Nadarzyna. To znaczy: trzy dzia³a na nasze jedno.
- Mówi³em, ¿e iœæ naprzód... -zacz¹³ ksi¹¿ê Józef ze zmarszczonym czo³em i zduszon¹ w g³osie rozpacz¹.
Po chwili zwróci³ siê do Fiszem z kategorycznym pytaniem:
- Co mówisz?
- No, teraz ju¿ iœæ za póŸno. Trzeba by³o nie puœciæ ich za Pilicê; napaœæ od Inow³odza czy
Czerwonej Karczmy. Teraz nie ma ju¿ o czym...
- Tylem zyska³; ¿e mi Gartenberg rozpêdzi³ milicj¹ w Kawie, zabra³ kasê i magazyny. Mam
raport. Zapasy w Nowym Mieœcie... Zrabowane wszystko w Sadkowicach, w Bia³ej...
- Ju¿ teraz za Kawkê siê nie wydalimy, boby nas w ni¹ wegnali i utopili. Nawet Ro¿niecki
musi siê pilnowaæ i ustêpuj¹c iœæ na zachód, ku Komorowu, ku Helenowu, piaskami. A tu,
moœci ksi¹¿ê, miejsce jest dobre.
Poci¹gn¹³ such¹ rêk¹ po wychud³ej twarzy, przetar³ blade oczy i mówi³ spokojnie:
- Gdyby tak na mnie, to stan¹³bym w tym miejscu i bi³bym siê a¿ do œmierci.
Pelletier us³yszawszy z ust Sokolnickiego wyt³umaczenie s³ów szefa sztabu machn¹³ rêk¹
z zadowoleniem i zacz¹³ w tekê swoj¹ zbieraæ papiery. Ksi¹¿ê siedzia³ zamyœlony i patrza³
w p³omieñ œwiecy. Fiszer mówi³ zatopiony w sobie:
- Gdyby tak na mnie... Wyszed³bym za groblê z przedni¹ stra¿¹. Austriaki miejsca tego nie
znaj¹. Raszyn wygl¹da od Nadarzyna jakoby wzgórek na tamtej równinie. Biliby w Falenty
i w Pucha³y nie przeczuwaj¹c, ¿e w celu zdobycia Raszyna trzeba przede wszyskim zdobyæ
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topiele Kawki. Topiele okryte olszyn¹ tak szczelnie, ¿e dopiero konaj¹cy przekona siê, jak to
tam zdradnie a g³êboko. Falenty s¹ jak szpic. Cha³upy tej wsi stanowi¹ najdalsze angles saillants ca³ej naszej pozycji. Trzeba tê wieœ zaj¹æ, mocno obsadziæ, utwierdziæ siê w niej, no
i biæ siê na œmieræ. Grobla - to bêdzie drugi etap, a Raszyn trzeci. Armaty nasze z szañca za
koœcio³em raszyñskim panuj¹ ju¿ nad grobl¹ i mog¹ biæ w olszynê.
Ksi¹¿ê Poniatowski ockn¹³ siê i rzek³ z uœmiechem:
- Panie generale brygady, zdaje mi siê, ¿e to do ciebie pito mówi¹c o walce w Falentach...
- Jestem gotów... - odpowiedzia³ Sokolnicki z uk³onem:
- Tak, tak, on zawsze gotów, kiedy mowa, ¿eby lecieæ naprzód... - mówi³ Fiszer.
- A wiêc - decydowa³ Poniatowski - genera³ Biegañski z trzecim pu³kiem piechoty i czterema
armatami stoi w Micha³owicach i broni tamtejszych suchych przejœæ pode dworem, miêdzy
trzema stawami. Kamieñski stoi w Jaworowie z dworna batalionami ósmego i drugim batalionem pierwszego pu³ku. Ma 6 armat. Pan genera³ dziœ jeszcze o œwicie zajmiesz Falenty
Ma³e i Du¿e, pa³ac, las olszowy, drogi i groblê. Wszak znasz te miejsca?
- Znam.
- Jakie¿ wypad³oby wzi¹æ bataliony? -zwróci³ siê ksi¹¿ê do szefa sztabu.
Fiszer wydoby³ z portfelu spisy i obadwaj z Pelletierem zag³êbili siê w dociekanie. Wkrótce
szef czyta³:
- Pierwszy batalion pierwszego pu³ku piechoty, pierwszy batalion ósmego pu³ku, œwie¿o przyby³y z Modlina pod wodz¹ Godebskiego, jeden batalion szóstego pu³ku. Bateria m³odego
So³tyka.
Sokolnicki s³ucha³ wyprostowany. Ksi¹¿ê liczy³ na palcach, kiedy Fiszer wyczytywa³ z papieru.
- Masz tedy, panie generale, czternaœcie kompanii fizylierskich, dwie grenadierów, dwie wolty¿erów. Razem dwa tysi¹ce piêæset ch³opa. Szeœæ armat. Mo¿esz siê têgo broniæ.
- Osobliwie, ¿e bêdê mia³ staw i bagna za sob¹, a do ust¹pienia w razie pora¿ki groblê... mówi³ Sokolnicki z ironiczn¹ przechwa³k¹.
- Wiêcej daæ nie mo¿na... -mrucza³ Fiszer. -Gdybyœcie byli otoczeni i wziêci w niewolê, Raszyn zosta³by bez obrony.
- No, do bitwy tak zaraz nie przyjdzie. Austriacy nie decyduj¹ siê zbyt szybko... - mówi³ ksi¹¿ê. - Znam ich przecie. Co do grobli... to zapewne... Ale bêdziemy was wspierali. My tymczasem jeszcze podsypiemy nasz zakop raszyñski. Chcia³bym go przeci¹gn¹æ za drogê warszawsk¹ ku Micha³owicom i nad staw raszyñski, w drug¹ stronê. Ufortyfikujemy koœció³, mur
koœcielny i domostwa ¿ydowskie, skoro ju¿ tu koniecznie broniæ siê mamy.
Sokolnicki usiad³ przy stole i za dyktandem Fiszem oraz Pelletiera pisa³ rozkaz dzienny. Ksi¹¿ê podpisa³ go i zaraz wyszed³, prêdko ¿egnaj¹c obecnych. Za nim Pelletier. Fiszer zebra³
swoje papiery, naci¹gn¹³ p³aszcz na ramiona i mia³ siê równie¿ ku wyjœciu. Ju¿ we drzwiach
stoj¹c zwróci³ siê do genera³a brygady ze s³owem:
- Szczêœæ Bo¿e!
- Daj Panie Bo¿e! - odrzek³ brygadier.
Po wyjœciu genera³ów zawróci³ co tchu do ³ó¿ka, na którym Rafa³ siedzia³ w kucki, s³uchaj¹c
wszystkiego.
- Nie œpisz wasan? - mrukn¹³ Sokolnicki.
- Nie œpiê, panie generale.
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- I nie masz zamiaru umieraæ?
- Ani myœlê.
- A jak¿e siê ma twoja tkliwa rana?
- Wcale dobrze.
- Teraz bêdziesz spa³ czy nie?
- Nie bêdê spa³, panie generale.
- Na pewno?
- Na pewno, panie generale.
- S³uchaj¿e, rycerzu. Rozkazy do marszu wyda szef sztabu, a ja siê zdrzemnê jeszcze do œwitu.
Pojmujesz, co mówiê? Zdrzemnê siê do œwitu. Jak tylko zacznie szarzeæ, obudzisz miê. Obudzisz?
- Obudzê, panie generale.
Namyœl siê. Bo gdybyœ mia³ zasn¹æ...
- Obudzê, panie generale!
Sokolnicki rzuci³ siê na ³ó¿ko, Rafa³ postanowi³ korzystaæ ze sposobnoœci i robiæ karierê.
Rzek³ tedy œmia³o:
- Panie generale, racz miê wys³uchaæ.
- Tylko prêdzej, prêdzej!
- Pozwól mi towarzyszyæ sobie w tej ekspedycji.
- W charakterze?
- W charakterze... w charakterze...
- Prêdzej!
- W charakterze... po prostu podporucznika à la suite.
- Nie mam do tego prawa i nie znam takiej rangi. Jestem tylko genera³em brygady, a ty rannym oficerkiem. Jak zostanê naczelnym wodzem in partibus infidelium, nie zapomnê, ¿eœmy
spali pod jedn¹ ko³dr¹.
- Jestem ju¿ zdrów, a nie wiem, gdzie jest mój szwadron. Pono za Rawk¹. Pozwoli mi pan genera³ byæ w tej batalii przy sobie bez ¿adnej rangi a¿ do chwili, kiedy znajdê swoj¹ komendê.
- Dobrze. ObudŸ skoro œwit, a teraz milcz z ³aski swojej i... niech ciê wszyscy diabli!
Za chwilê chrapa³.
Skoro tylko ciemne rano da³o widzieæ szyby okienka w du¿ym pokoju, Rafa³ przelaz³ przez
œpi¹cego snem kamiennym i jak umia³, jak móg³ najprêdzej, wdzia³ swój uniform. Munduru
nie zdo³a³ zapi¹æ ¿adn¹ miar¹ wskutek grubych powijaków banda¿a, którym mia³ opasane
¿ebra. Zacz¹³ targaæ genera³a za ramiê.
- Kto? Czego? - wœcieka³ siê rozespany.
- Generale, dnieje!
- IdŸ, bo ubijê!
- Generale, nie dam ju¿ spaæ ani chwili. Dnieje!
Widz¹c, ¿e s³owami nie poradzi, u¿y³ si³y. Sokolnicki rozwar³ wreszcie ogromne powieki
i kl¹³ na czym œwiat stoi. Jeszcze niezupe³nie rozbudzony pyta³:
- Czy atakuj¹?
- Atakuj¹, atakuj¹!
Ockn¹³ siê wreszcie i siad³ na ³ó¿ku. Za chwilê otrz¹sn¹³ siê i porwa³ na nogi.
- No, chwa³a¿ Bogu i za tê kruszynkê snu! U kaduka! Ja siê ju¿ nigdy w ¿yciu porz¹dnie nie
wyœpiê. A no! Zaczynamy!
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- Pan genera³ raczy mi pozwoliæ, ¿ebym mu towarzyszy³?
- Prawda, coœ mi wasan w tej materii gada³eœ. Có¿ ja mam z tob¹ zrobiæ?
- Jako zwyczajny widz...
- Nie ma widzów w bitwach. A ja ci powiem sub rosa, ¿e my nie na bal paré idziemy za tê
grobelkê. Gdzie twój pu³k stoi?
- W³aœnie tego nie wiem.
- To siê dowiedz i kwita!
- Panie generale!
- Zaraz... Umiesz po niemiecku?
- Umiem.
- Ale czy na pewno?
- Umiem, panie generale.
- No dobrze. Bêdziesz mi potrzebny jako t³umacz... w razie pojmania, uwa¿asz, niewolnika.
Ale czegó¿ ³azisz rozpiêty jak mamka?
- Banda¿.
- Banda¿... Poka¿ no siê. To szósty pu³k. Z pierwszej formacji. Pod Tczewem by³eœ?
- By³em.
- Pod Gdañskiem?
- By³em, panie generale.
- Jako „widz”?
- W³aœciwie...
- Rozumiem! To wiedz, ¿e ja ciê kurowaæ nie bêdê. Mo¿esz przy mnie byæ i rób, jak ci siê
podoba. Olbromski. Pamiêtam tamtego! Zacny by³ oficjerek, choæ mazgaj i sentymentalista.
No, w drogê!
Wyszli na œwiat. Ciemne by³y jeszcze pola. P³ask¹ otch³ani¹ s³a³y siê na wschód i na zachód.
W stronie Jaworowa, na wodach szeroko rozlanych, na stawach nieci³ siê s³aby brzask. Przejmuj¹ce zimno sz³o z nizin Rawki od strony po³udniowej.
Rafa³ skoczy³ w podwórze i po chwili gwa³townego ko³atania wynalaz³ ludzi, a ci mu w mig podali osiod³anego Bratka. Genera³ kaza³ dla siebie zaprz¹c szkapê do ma³ej bryczulki. Wkrótce jecha³ do Raszyna, powo¿ony przez brudnego parobka. Olbromski konno towarzyszy³ mu z boku.
Z dala ju¿, na goœciñcu i w obrêbie szañca, przed koœcio³em raszyñskim, spostrzegli równe
linie wojska stoj¹cego w szyku. Rogate, czarne czapki z or³ami i jednakie pompony, krótkie
kurtki z bia³ymi plastronami, bia³e spodnie, kamasze i ci¿my tworzy³y d³ugie rysy w ciemnoœci. Tabor armat i wozów formowa³ za plebani¹, nad stawem, u jego niskiego wybrze¿a, ciemne i chropawe wzgórze. Na prawo i na lewo od drogi, w polu, miêdzy Opacz¹ a Raszynem,
biela³y namioty. Gdzieniegdzie wa³êsa³ siê jeszcze dym gasn¹cego ogniska. Przy drodze,
wzd³u¿ doliny, sta³y na koniach pikiety u³añskie z chor¹giewkami w futera³ach, z pistoletem
na pogotowiu, nieruchome, b³êkitne we mgle i ciszy. Rafa³a ogarn¹³ dawno nie uczuwany lêk
i smutek wœród tego snu wojska. Czeka³ z niecierpliwoœci¹ na alarm, wystrza³...
Ale cisza by³a nieprzerwana. Mg³y nad stawem k³êbiæ siê poczê³y i b³¹kaæ. Czarne zamajaczy³y
w nich olchy, wierzby... Sokolnicki siedzia³ w wózeczku i bardziej do siebie ni¿ do s³uchacza mówi³:
- To¿ to bateria artylerii konnej, So³tyka... Nieprawda¿? Cztery armaty oœmiofuntowe, dwa
granatniki szeœciocalowe. Szeœæ wozów do tej baterii, sto koni, powiedzmy, sto cztery konie.
Na prawo có¿ to tam œpi w tych wœciekle bia³ych namiotach?
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- Sasi, panie generale.
- Masz s³usznoœæ, Sasi. Trzy bataliony, 150 huzarów. Dwanaœcie armat. A tamte ku Micha³owicom dzia³a... Widzisz? To kompania m³odych frantów, Ostrowskiego i W³odzia Potockiego.
Wózek wolno brn¹³ w ka³u¿ach i koleinach bagnistej drogi warszawskiej. Nie doje¿d¿aj¹c do
szañca Sokolnicki zlaz³ z bryczki. Trzy bataliony ujrzawszy go uformowa³y siê.
Wypadli z szeregów adiutanci i salutuj¹c okr¹¿yli genera³a. Pu³kownicy - Godebski, Ma³achowski, Sierawski, dowódcy tych batalionów na ten dzieñ 19 kwietnia, dosiedli koni i zajêli swe
miejsca. Zabrzmia³ rozkaz, trzykroæ powtórzony. Mignê³y oficerskie szpady jak jedna. Linia
bojowa wraz sprezentowa³a broñ. Sokolnicki wyprostowa³ siê. Twardym krokiem szed³ z wolna przed wyci¹gniêtym frontem. Mijaj¹c pu³kownika Godebskiego, który szlachetnym mêstwem, krwi¹, ranami zdoby³ swe szlify we w³oskich i niemieckich wojnach, pozdrowi³ go rycerskim spojrzeniem i uk³onem wodza. Mijaj¹c pu³kownika Ma³achowskiego, który dowodzi³
braæmi we W³oszech, na oceanie, na wyspie, który widzia³ wszystko od pocz¹tku do koñca i z
San Domingo powróci³, pozdrowi³ go uk³onem wodza, który by³ razem uk³onem czci. Mijaj¹c
pu³kownika Sierawskiego, który przeby³, podobnie jak tamci dwaj, wszystk¹ z ¿o³nierzem dolêniedolê, pozdrowi³ go rycerskim spojrzeniem i uk³onem wodza. Przyprowadzono mu konia.
Siad³ nañ ciê¿ko. W milczeniu przez chwil kilka patrza³ w g³¹b batalionów.
Ju¿ zorza ze s³oñca, wstaj¹cego daleko, sp³ywa³a na wody stawu Raszyna. Granatowe fale
leleja³y siê cudnie i melodyjnie chlupaj¹c tañczy³y doko³a badylów suchych trzcin. ¯ywym
p³omieniem z g³êbin przezroczystej wody wybieg³y jasne pêdy tataraku. By³o tak cicho, ¿e
wojsko us³ysza³o daleki szelest suchych zesz³orocznych szuwarów.
Gorzko, ¿a³obnie, smutno szumia³y. Ich jasno¿ó³te, z³otawe liœcie dotykaj¹c siê wzajem szerzy³y w pustce ni to skrzeczenie, ni to œpiew. Chwia³y siê ostre kity nad g³êbiami. Mnóstwo
z nich wiatr ju¿ obi³, wicher obdar³, a granatowa fala przynios³a a¿ do grobli i u³o¿y³a na jej
krawêdzi w równe, zygzakowate mogi³y.
Z g¹szczów oczeretu raz w raz wyp³ywa³y dzikie kaczki, ko³ysa³y siê na modrych falach.
Kurki wodne pokrzykiwa³y w gêstwinie. Nad dalekimi b³otami Jaworowa tuman sta³ gêsty.
Po drugiej stronie grobli wy³ania³o siê z mroku bajoro, jeszcze nie okryte traw¹. Zesch³y
chwast b³otny, rude chrusty rokicin i ciemnobrunatne olchy z czerwonymi dziuplami zaœcie³a³y niski rozdó³ przerzniêty przez strumieñ, który s¹czy³ siê z upustu w przeciwleg³ym koñcu grobli, od strony Falent. Grobowy, zimny wyziew wstawa³ z tego podziemia jakoby widmo. Wyci¹gniêtymi rêkoma, które w siebie wchodz¹ i wychodz¹, obejmowa³ stoj¹ce rycerstwo. Schyla³ ku nim potworn¹ g³owê i mroŸne usta przyciska³ do czerstwych policzków
m³odoœci.
Sokolnicki noga za nog¹ podjecha³ do batalionu prowadzonego przez pu³kownika Godebskiego. Rzuci³ pó³g³oœny rozkaz:
- Przez groblê - naprzód!
Szefowie dwu batalionów obocznych po prawej i lewej stronie kazali zajœæ pó³plutonami,
batalionowi na prawej stronie w lewo, a batalionowi na lewej stronie - w prawo. Jednoczeœnie batalion Godebskiego zaszed³ pó³plutonami w lewo i w prawo. Dwa pó³plutony, stoj¹ce
na drodze miêdzy koœcio³em a murowanymi domami, gdzie mieœci³ siê sztab g³ówny, ruszy³y
naprzód na podwójny odstêp pó³plutonu. Ujrzawszy, ¿e przewodni zajêli swe miejsca na prawym i lewym skrzydle pó³plutonów w pierwszym ich szeregu, genera³ Sokolnicki zakomenderowa³ do uskutecznienia:
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- Kolumna - naprzód!
Szefowie powtórzyli rozkaz. Sokolnicki zwróci³ konia z rozkazem:
- Marsz!
Gdy powtórzony gruchn¹³ ten rozkaz, pó³plutony, stoj¹ce u wejœcia na groblê, pomaszerowa³y naprzód krokiem taktowym. Kiedy ostatni z nich wszed³ miêdzy dwa rzêdy drzew, Roman
So³tyk, kapitan komendant parku artylerii, przeznanego do przedniej stra¿y, rzuci³ rozkaz:
- Bacznoœæ! Na prawo do boju. Przewodni na prawo. Marsz!
Jezdni kanonierowie puœcili konie. Ciê¿ko zahucza³ œpi¿. G³owy, wyloty, czopy, puste komory, zielone ³o¿a, przodkary i ko³a dudni³y potwornie w ciszy porankowej. Jêknê³a do g³êbi pod
kopytami wstrz¹œniêta ziemia. Pnie i konary drzew dzikich, z jednej i drugiej strony obrastaj¹ce groblê, zadr¿a³y, jakoby w ciemnoœæ bojaŸni wtr¹cone.
Sokolnicki noga za nog¹ jecha³ z dala od wszystkich, sam. Przed oczyma jego po prawej i lewej rêce rozwiera³y siê dwie niziny: staw i b³ota za grobl¹. W uszach mu szumia³ przykry
szelest trzcin. Spokojnie spod nasuniêtych powiek patrza³y kamienne oczy. Na wargi wyszed³
jad wrodzonego œmiechu. Przymkn¹³ wtedy oczy i myœla³:
Ja to was wiodê w to miejsce zgni³e, ja to was wiodê...
Ja to waszymi trupami zape³niê te niziny...
Rozkazuj, wodzu! S³ucha twój podkomendny. Nie by³o ciê, wodzu, przy dalekich sprawach
nad rzek¹ Padus, nad rzek¹ Tyber, nad rzek¹ Ren, nad jeziorami W³och, w w¹wozach Tyrolu,
w czeluœciach Szwajcar. Spa³eœ w puchu za onych dni, wodzu nasz. ¯egnajcie, ¿egnajcie,
m³ode moje lata! Ty, stary szwedzki okopie pod Grodnem, gdziem m³odymi trudami zwi¹za³
piêæ tysiêcy faszyn, trzy tysi¹ce uplót³ koszów, dwa tysi¹ce p³otów - na darmo. - Gdzie moje
kwatermistrzostwo ramiê w ramiê z Su³kowskim... B¹dŸ pozdrowiony, cieniu...
Zwiesi³ g³owê. Rêce opar³ na kuli. Mg³y snuj¹ siê w oczach, cienie snuj¹ siê w myœlach.
Warszawa... Pod Toruniem, pod Sochaczewem, pod Drzewic¹, pod Radoszycami... Samotna,
d³uga noc. Cisza. I widok w Kownie przysiêgi!
Kiedy¿ to ja ciê wyr¹biê, ziemio!
Kiedy¿ ty przyjdziesz, dniu mojej w³adzy, pocz¹tku mojej pozgonnej chwa³y?
Ale, o Bo¿e mój, upokórz serce...
Daj mi w tym dniu rozkaz poczêty w m¹droœci, ¿ebym jego szañcem zas³oni³ braci¹. Daj mi
radê w najgorszej chwili. Daj mi mêstwo ostatniej godziny, kiedy pop³och rozpêdza ¿o³nierzy jak zgrajê dzieci.
Odwróæ ode mnie œmieræ... Zmi³uj siê, Panie!
Któryœ miê wywiód³ spod Offenbach. i Bergen, spod gradu kul pod Hohenlinden, spod paszcz
u Salzburga, spomiêdzy bagnetów nad Innem, nad Aachem, któryœ miê ratowa³ pod Stolp¹,
pod Heyburz, w dziele frydlandzkim...
Ty, coœ miê krzepi³ w przejœciu alpejskim, kiedym by³ sam jeden niez³omny wódz, kiedy odeszli wszyscy okrom Fiszem, kiedy tysi¹c wiernych ¿o³nierzy sz³o bez butów, dwa tysi¹ce na
po³y boso, po³owa legii nie mia³a koszul, a dwa tysi¹ce by³y bez ubrania.
Da³eœ mi ³askê walki na tych zagonach...
Zachowaj ramiê me, wspomó¿ serce!
Ale, o Wszechmog¹cy, jeœli Twa wola...
Daj mi œmieræ ¯ó³kiewskiego...
Który widzisz duszê moj¹ w tej minucie a¿ do samego dna...
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Druga kompania artyleryjska konna przeby³a ca³¹ d³ugoœæ grobli, minê³a upust i zst¹pi³a
w p³aszczyznê.
Rafa³ da³ wówczas koniowi ostrogê i ruszy³ spod Raszyna naprzód, wymijaj¹c za grobl¹ ca³e
wojsko. Podjecha³ do dowódcy. Sokolnicki w przelocie rzuci³ nañ okiem i nie patrz¹c wyda³
rozkaz: . .: ; :
- JedŸ waæpan do wsi Falent Wielkich, o pó³ wiorsty za folwarkiem le¿¹cych przy drodze
nadarzyñskiej. Idzie w twe tropy kompania piesza. Ka¿esz babom i dzieciom wynieœæ siê ze
wsi co tchu. Ka¿da mo¿e zabraæ ze sob¹ wszystek ¿ywy dobytek. Ch³opów co do jednego
zatrzymasz. ¯eby mi ¿aden nie uszed³. Za cztery pacierze spalê wieœ ze szczêtem. To im powiedz. Wszystko masz wykonaæ natychmiast.
Odkomenderowana kompania grenadierów w bermycach z bia³ymi kordonami, o szlifie czerwonej z w³óczkow¹ torsad¹ ruszy³a b³otnist¹ drog¹ za pa³ac falencki. Wysz³a z bagnisk poros³ych olchami i znalaz³a siê u wylotu wioski. Dwadzieœcia siedlisk sta³o tu po obudwu stronach odwiecznej, grz¹skiej drogi, prost¹ lini¹ ci¹gn¹c siê w kierunku lasów i najbli¿szej wsi
- Laski. We mgle widaæ by³o drzewa nastêpnej - Janczewic.
Rafa³ wypuœci³ konia. Za chwilê by³ w œrodku wsi.
Ludnoœæ Falent; obudzona ze snu, wyleg³a z chat. By³y to wszystko domostwa drewniane,
mazurskie, bielone, pod s³omianymi strzechy. Od dwu blisko lat posiadaj¹c prawo „przenieœæ
siê w obrêbie Ksiêstwa Warszawskiego tam, gdzie jego dobra wola bêdzie” - wieœniak falencki pozosta³ przecie na miejscu. Zza p³otów, zza wêg³ów, z ciemnych sionek wygl¹da³ teraz
na wojsko maszeruj¹ce.
Olbromski donoœnym krzykiem pocz¹³ zwo³ywaæ ch³opów do siebie. Zbli¿ali siê lêkliwie,
niechêtnie, noga za nog¹.
Kiedy ich zawiadomi³ w formie jak najbardziej stanowczej, ordynarnej i rozstrzygaj¹cej, ¿e
baby i dzieci maj¹ co duchu uciekaæ ze wsi, rozleg³ siê straszny pop³och, jêk, p³acz, zawodzenie. Jak spod ziemi wyros³e, zjawi³y siê u jego strzemion kud³ate, na pó³ odziane w we³niaki, brudne wiedŸmy, dzieci z ko³tuniastymi czuprynami, wstrêtni, schorzali starcy. Wszystko to skamla³o jednym g³osem:
- Zmi³uj siê!...
Wyrwa³ pa³asz, precz ich nim odegna³ i ukaza³ schylone bagnety kompanii pieszej.
- Która teraz, we dwa pacierze, nie wywiedzie dobytku, nie wypêdzi gadziny, to ju¿ straci na
zawsze. Za cztery pacierze wieœ bêdzie podpalona ze czterech rogów i pójdzie z dymem.
Rzucili siê wszyscy do obór, do stajenek, do chlewów. W mgnieniu oka nape³ni³a siê ulica.
Rycza³y krowy, r¿a³y konie, kwicza³y œwinie, gdaka³y kury, gêga³y gêsi. Wœród przekleñstw
i okrutnych wyklinañ ch³opskich, przeraŸliwych jak sama ch³opska tylowieczna niewola,
wœród modlitw, zaklêæ, próœb, ci¹gniono na powrózkach krowiny-¿ywicielki, pêdzono prosiêta z pieczo³owitoœci¹, jakoby dzieci¹tka rodzone, zaganiano ze szlochem koguty, kaczêta,
gêsi. Rafa³ patrza³ w ten obraz przygas³ym okiem. Oto kobiecina z najbli¿szej chaty, zawi¹zawszy w p³achtê na plecy jedno dziecko p³acz¹ce, drugie dŸwiga w ko³ysce. £ka, zanosi siê
od ch³opskiej, od zwierzêcej rozpaczy. Pojecha³ œrodkiem wsi i obna¿onym pa³aszem dawa³
na prawo i na lewo znaki poœpiechu. Widzia³ w pierwszym na prawo siedlisku silnego ch³opa, jak w portkach i koszuli, wprost ze snu, z paŸdziorami s³omy w kosmatym ³bie, wyrzuca³
przeze drzwi graty, statek, ³awy, kosy, wid³y, garnki, sczernia³e od dymu i brudu œwiête obrazy, jak wyrywa³ rozpaczliwie ze œciany zabit¹ g³ucho gwoŸdziami ramê pe³n¹ przepalonych
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szybek i niós³ j¹ dok¹dœ w pole niby najdro¿szy skarb. Ujrza³ w drugiej chacie bose dziecko
wyrzucone pode drzwi. Chore by³o na jakieœ krosty. Wyrwane z legowiska, dr¿a³o opar³szy
siê plecami o zmursza³y s³upek p³otu. Przyciskaj¹c kolano do kolana przestêpowa³o z nogi
na nogê w fioletowym b³ocie gnojówki. Zamglony, zadymiony od gor¹czki wzrok jego skierowa³ siê na Rafa³a. Spalone usta wydawa³y nieznoœny dŸwiêk. Na progu innej chaty stare
babsko z nieustannym jêkiem pakowa³o pierze w rozdart¹ pierzynê, co chwila chwytaj¹c siê
obur¹cz za og³upia³¹ g³owê. Tam ch³op biega³ w dyrdy za wioskê, wynosz¹c swe bety, tam
wytaczano beczu³ki z kapust¹, wynoszono worki, zdzierano co nowsze poszycia ze strzech
i wi¹zano je w snopki.
Kiedy wypêdzono ju¿ sprzê¿aj i gadzinê, wyniesiono z cha³up, co tylko siê da³o, ch³opi zaczêli rozgradzaæ p³oty, wyrywaæ ko³ki, wrzeci¹dze, zawiasy...
Kompania piesza przesz³a wzd³u¿ ulicê wioski. Oficer prowadz¹cy j¹ zabroni³ ch³opom ruszaæ siê z miejsca. Ka¿demu polecono mieæ w rêce rydel, ³opatê, wid³y, siekierê.
Uszykowani w szereg, czekali. T³um bab, dzieci, zwierz¹t i ptactwa eskortowa³ odrêbny patrol, wydzielony z kompanii, w kierunku Falent Ma³ych, przy drodze ku Piasecznu. By³ ju¿
dzieñ jasny, kiedy szlochaj¹cy gwar oddalaæ siê zacz¹³ i wolno zacich³. Na drodze, w ka³u¿ach rozmazanych przez wojska, le¿a³y resztki gratów, w³óczy³y siê korowody pierza. Tam
i sam wêdrowa³a zdziwiona, osierocia³a kura. Po³amane p³otki przed chatami odkry³y lechy
ugracowane ju¿ i zasiane w ogródkach. Rafa³ przelecia³ jeszcze raz wzd³u¿ ca³ej wsi, zajrza³
to tu, to tam i w skok wróci³ do dowódcy. Sokolnicki tymczasem rozmieœci³ ju¿ by³ swe si³y.
W lesie olszowym, który d³ugim smugiem ci¹gn¹³ siê od Falent Ma³ych, zas³ania³ dwór i folwark, przedziela³ go od Falent Du¿ych i siêga³ a¿ do wsi Pucha³y, postawi³ batalion fizylierów Godebskiego. Czêœæ tego batalionu przeznaczy³ do zajêcia Falent Du¿ych, czyli Wielkich, wsi sztorcem wysuniêtej w pole. Miêdzy wsi¹ Falenty Ma³e a przecinaj¹c¹ je drog¹ do
Piaseczna oraz wsi¹ Falenty Du¿e, na czele folwarku a jakoby u podstawy opustosza³ej wioski, postawi³ batalion szóstego pu³ku pod Sierawskim i batalion Kazimierza Ma³achowskiego. Batalionowi pierwszej linii, broni¹cej lasu z pola, od strony Nadarzyna i bli¿szego Sêkocina, przyda³ dwie haubice i dwa wozy z konnymi kanonierami, czyli trzeci¹ sekcjê si³y artyleryjskiej. Cztery dzia³a So³tyka umieœci³ obok drogi raszyñsko-falenckiej miêdzy dwoma
ramionami wojsk swoich, na suchym wzgórku, a w taki sposób, ¿e mia³y przed wylotami
otwarte pole i dostêp do wsi. Za armatami mia³ twardy dostêp do grobli i schodz¹ce siê w tym
miejscu drogi do Piaseczna, do Janczewic i do Nadarzyna.
Dwie armaty mog³y byæ w ka¿dej chwili przy³¹czone do któregokolwiek z batalionów. Wozy
dostatkowe sta³y w pobli¿u, o dwieœcie kilkadziesi¹t kroków, pod zas³on¹ drzew. Bli¿ej, o jakie sto kroków, by³y na drodze wozy prochowe, a o trzydzieœci kroków - zabudowania folwarku.
- Wypêdzeni? - zapyta³ genera³ z daleka jad¹cego u³ana.
- Wed³ug rozkazu.
Sokolnicki na czele kilku plutonów uda³ siê sam do wioski. Skoro tylko piechota wesz³a w jej
ulicê, otrzyma³a rozkaz z³o¿enia broni w koz³y i zabrania siê do roboty. Pod kierunkiem oficerów ¿o³nierze, a pod kierunkiem ¿o³nierzy ch³opi zdzierali co tchu s³omiane strzechy i k³oæ
obdart¹ wynosili z dala za wioskê. Tam j¹ uk³adali rzêdem na polu dla przysypania ziemi¹
i utworzenia przedpiersia. Kiedy krokwie wszystkich chat by³y ze s³omy ogo³ocone, kazano
ch³opom nosiæ na pu³apy nawóz przygotowany na rolê, obficie zlewaæ go wod¹ i krowieñ414

cem z gnojówek. Po up³ywie godziny usilnej pracy wszystkie polepy «t powa³y grubo okryte
zosta³y grz¹skim nawozem. Wówczas wnoszono tam wyrwane drzwi, szafy, ³awy, beczki
i tworzono z nich schrony i kryjówki dla strzelców. Jednoczeœnie rozgrodzono wszystkie p³oty tworz¹ce przede wsi¹ zwarte op³otki i wyciêto drzewa, które mog³yby nieprzyjacielowi s³u¿yæ za os³onê w polu. Na po³udniowym krañcu wsi, a jeszcze w jej obrêbie, ch³opi pod bagnetem kopali co tchu dwa szerokie a g³êbokie do³y na ca³¹ rozleg³oœæ drogi.
Wysypan¹ z nich glin¹ okrywano u³o¿on¹ s³omê i tworzono naprêdce przykopê ziemn¹.
W owe do³y wprowadzono po osie drabiniaste wozy na³adowane kamieniami, graciwem, gnojem i dobrze zasypane ziemi¹. Œciête grube sokory zza wioski, zbite na krzy¿ klocami, wkopywano w ziemiê w miejsca pró¿ne. Przestrzeñ miêdzy nimi gorliwie zape³niano faszyn¹, ziemi¹, gnojem, op³otkami wyrwanymi sprzed chat wewn¹trz wioski, ¿eby przejœæ i poœpiesznego ruchu nie tamowa³y.
W przejœciach miêdzy jedn¹ chat¹ a drug¹, pomiêdzy gêsto zabudowanymi stodo³ami, sypano równie¿ fosy, wybierano rowy, stawiano za nimi podwójne palisady, wkopywano zasieki
z przyciesi i belek. Niektóre cha³upy zosta³y rozebrane zupe³nie z tego wzglêdu, ¿e sta³y nieco na osobnoœci i nie mog³y byæ w³¹czone do umocnionego obszaru.
Kiedy koniec po³udniowy wsi z pola by³ ju¿ nieco oszañcowany, Sokolnicki u¿y³ dziesiêciu kompanii ¿o³nierskich do zniszczenia drogi w kierunku Nadarzyna. Zrównano precz w polach rowy,
przykopy, p³oty, œciêto wszystkie drzewa. Pozosta³e oœm kompanii zapêdzone zosta³y do innej
roboty. Poniewa¿ od zatkania wejœæ, a osobliwie po³udniowego, do wsi zosta³o jeszcze nieco dylów, belek i wyrwanych wrótni, kazano je opieraæ o œciany wysuniêtych cha³up i ok³adaæ z zewn¹trz bardzo grubo mokrym nawozem. Rozbierano wci¹¿ jeszcze niektóre stodo³y, umacniano
miejsca co s³absze, podpierano z zewn¹trz zasieki i sypano, sypano ziemiê bez koñca.
Batalion pu³ku szóstego pod komend¹ legionisty Sierawskiego, stoj¹cy najbli¿ej Ma³ych Falent i grobli, okryty by³ lasem najszczelniej, tote¿ ten batalion pracowa³ najciê¿ej oko³o umocnienia wioski.
By³o ju¿ popo³udnie, kiedy przygotowania do odporu zosta³y jako tako uskutecznione. ¯o³nierze od dŸwigania ziemi, nawozu na ch³opskich noszach, belek i ciê¿arów byli zb³oceni,
zgrzani, brudni, a nade wszystko zg³odniali. Dano sygna³ na spoczynek. Pozwolono zjeœæ
posi³ek. W³aœnie wiara siad³a na ziemi i zabra³a siê do mantelzaków i manierek, kiedy polem, po g³êboko miêkkich zagonach, przypad³ w galopie oficer z jazdy Ro¿nieckiego. Szybki
zda³ raport dowódcy i co koñ skoczy pogna³ na Pucha³y ku Micha³owicom. Sokolnicki spokojnie posila³ siê kromk¹ chleba i kawa³kiem zimnego miêsiwa. Poszuka³ Olbromskiego
oczyma i rzek³ do niego:
- JedŸ waæpan brzegiem olszyny i bajorów a¿ ku Pucha³om. Bêdzie tam droga prowadz¹ca
na cmentarz. ObjedŸ cmentarz z tamtej strony i wysuñ siê ile tylko mo¿na najdalej w szczere
pola, na owe nieznaczne wzgórki na prost Raszyna. Patrz stamt¹d pilnie na wsze strony, a osobliwie w kierunku na Laski, na Janczewice, Lesznowolê. Skoro coœ ciekawego zobaczysz, leæ
ku mnie z raportem.
Rafa³ puœci³ konia we wskazanym kierunku i wkrótce by³ za cmentarzem. Grunt tam by³ l¿ejszy, przypiaskowy. Rola nie lgnê³a ju¿, lecz nawet z lekka pyli³a. Koñ szed³ po niej ostr¹ ryœci¹, a w jeŸdŸcu bi³a, jak œpi¿owy, przepotê¿ny dzwon na trwogê, rozkosz ¿ycia.
Si³y w nim wszystkie wzmog³y siê i podnios³y. Czu³ w sobie ow¹ rozkosz szczególn¹, podniecon¹ a¿ do najwy¿szej kresy, rozkosz niebezpieczeñstwa i zniszczenia, jak na widok po415

¿aru w ciemn¹ noc, który obejmie drewnian¹ wieœ, s³omiane, zwarte jej strzechy i oszala³ych
ludzi. Niby to jest ¿al, strach, boleœæ, a w rzeczy radoœæ nies³ychana. Jêk ludzki podaje duszy
skrzyd³a, krzyk rozpaczy podjudza j¹ jak wicher ptaka, a widok wysokich, krwistych k³êbów
dymu szelmowsko j¹ zaspokaja.
Pod karczm¹ zwan¹ Wygoda, na drodze do Janczewic, tak samo jak i dnia poprzedzaj¹cego sta³a
konnica Ro¿nieckiego. Czêœæ jej mo¿na by³o jeszcze dostrzec pod lasem nadarzyñskim, za Sêkocinem. Nie widz¹c ¿adnego w tej jeŸdzie ruchu i wyczekawszy spor¹ chwilê Rafa³ posun¹³
siê dalej, ¿eby z p³askiego wzniesienia szerzej okiem siêgn¹æ. W tej samej chwili konnica polska zaczê³a wolno, wolno rozsuwaæ siê szwadronami i cofaæ w kierunku Soko³owa, Komorowa, Pêcic. Dalekie barwy gra³y w cudnym s³oñcu kwietniowym, w gêstym oparze wysychaj¹cych ról. Raptem dymi¹ce siê s³upy drgnê³y, jakoby wpó³ no¿em przeciête. Ogromny, b³êkitny
k³¹b wypad³ znad szwadronów uchodz¹cych i wraz po nim cudnodŸwiêczny huk przelecia³ nad
okolic¹ niby dr¿¹cy okrzyk. Rafa³ rozeœmia³ siê weso³o. Zawo³a³ prawie z rozkosz¹:
- Aha! Nareszcie!
Drugi huk, trzeci. Potem dwa prawie jednoczeœnie.
- No! No! - wyzywa³ je kawaler. - Bij, bij!
Jak na zawo³anie runê³y: raz, dwa, trzy, cztery! Chwila ciszy - i znowu, a coraz czêœciej. S³upy b³êkitnego dymu i cudnie okr¹g³e albo wyd³u¿one jego obrêcze wznios³y siê ociê¿ale
w stronê Lesznowoli. Linie jazdy polskiej ³ama³y siê szybko, ³¹czy³y ze sob¹ i wci¹¿ ustêpuj¹c sz³y miarowo w kierunku Pêcic. Olbromski ujrza³ Wygodê opuszczon¹, w p³askich polach. Wytê¿y³ w tamt¹ stronê wzrok i w dalekich oparach ujrza³ szarawe, ruchome chmury.
Zupe³nie jakby bardzo daleki las; porzniêty w porêby, zbli¿a³ siê polami.
- Id¹... - wyszepta³.
Serce w nim zadygota³o na widok nieprzejrzanych mas. Brzmienie s³ów bez sensu i zwi¹zku
p³ywa³o ko³o uszu. Oczy nie mog³y siê doœæ napatrzyæ. Nogi zdrêtwia³y tak dalece, ¿e nie
móg³ tr¹ciæ konia ostrog¹.
Pozosta³ na tym polu dopóty, a¿ konnica Ro¿nieckiego oddali³a siê i sta³a w oczach tak¿e
wêdrownym, szarym lasem.
Strza³y armatnie ucich³y. Tylko owe linie stawa³y siê coraz bardziej jawnymi. Widzia³ ju¿
dok³adnie p³on¹ce lini¹ migotliw¹ rzêdy bagnetów, ruchy nóg, barwy... JeŸdŸcy wysunêli siê
naprzód spomiêdzy kolumn. Zrazu mo¿na by³o rozpoznaæ jedynie maœæ koni, wkrótce ukaza³y siê barwy huzarów palatyñskich z kompaniami pandurów, z dwoma skrzyd³ami kajzerhuzarów pod wodz¹ genera³a Schaurotha, a wreszcie brygada genera³a Spetha. Wszystka jazda
ostrym’ cwa³em sunê³a ku Wygodzie.
Rafa³ spi¹³ Bratka ostrogami i co koñ skoczy polecia³ prosto ku olszynie. Zdumionymi oczyma szuka³ batalionów. Nie widzia³ ich nigdzie. Dopiero przed samymi zaroœlami ujrza³ wyprostowane linie poœród drzew... W Falentach równie¿ filie by³o nikogo. Ca³e miejsce spa³o
w pustce i ciszy. Ani jednego cz³owieka... Dziwnie bolesny ¿al tkn¹³ jeŸdŸca... Koñ jego lecia³ po stratowanej, dziurawej od kopyt roli, do kolan zapadaj¹c w glinê. Na drodze b³otnistej miêdzy drzewami, w pobli¿u pa³acu i rezerwy Sierawskiego, sta³ na koniu Sokolnicki.
Trzyma³ przy oczach perspektywê polow¹. Nie zwróci³ na Olbromskiego uwagi, gdy ten
stan¹³ przed nim, z mistrzostwem i potê¿n¹ si³¹ osadziwszy konia. Koñ ów chwyta³ dech ze
œwistem, a oficer by³ w pocie. Czu³, ¿e rana pod pach¹ i na boku krwawi, ¿e krew idzie w banda¿ obficie. By³ tak szczêœliwy...
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Obok odprzodkowanych armat stali kanonierowie i pomocnicy, twarzami zwróceni do swych
dzia³. Pierwsi dwaj pomocnicy równo z wylotem, drudzy dwaj równo z osi¹, kanonierowie
na prost grona, trzecia para pomocników równo z osi¹ przodkary, czwarta para o krok dalej
w stronê dyszla i pi¹ta o krok dalej. Jedenasty pomocnik sta³ z prawej strony przy samym
koñcu dyszla. Nieruchome konie od armat i wozów, zwrócone w kierunku Raszyna, strzyg³y
uszami. Zapalone powrozy lontów tli³y siê w rêku kanonierów ¿ywymi, mocnymi, koñczystymi sto¿kami.
- Widzia³eœ waæpan nasz¹ konnicê? - zapyta³ Sokolnicki g³osem grubym, bezczelnym w tej
ciszy i oczekiwaniu.
- Widzia³em, generale.
- W którym miejscu?
- Oko³o karczmy, w miejscu rozstania siê dróg, póŸniej w polu, gdy uchodzi³a na Soko³ów...
- Wszystka odst¹pi³a?
- Tak jest, panie generale.
Sokolnicki przesun¹³ lunetê w innym kierunku. Po chwili przytrzyma³ j¹ silniej, wreszcie
odj¹³ od oczu i z³o¿y³. Twarz jego by³a zamazana, jakby przemarz³a. Cmokn¹³ ustami... Oczy
leniwie wlok³y siê po dziwacznej karykaturze wioski Falent, po rowach, zasiekach, wilczych
do³ach, naprêdce tu i ówdzie w ziemi wydartych i zarzuconych chrustem... Przesz³y na zaczajonych w lasku ¿o³nierzy ósmego pu³ku, pierwszy raz do boju wiedzionych, sz³y po linii starych, pruskich karabinów z rozko³atanymi ska³kami...
Jak grom run¹³ w ciszê strza³ armatni. Za pierwszym huknê³o ich z dziesiêæ od razu. Drzewa zatrzês³y siê ca³ymi pniami a¿ do korzeni, zadygota³y ich nagie ga³êzie i delikatne bazie jakoby pi¹stki wylêk³ego dziecka. Z Raszyna wybuch³a naraz kanonada wszystkich dwunastu dzia³ saskich
Dyherrna, szwadronu artylerii Antoniego Ostrowskiego i kompanii W³odzimierza Potockiego.
Sokolnicki skin¹³ brwiami na Rafa³a i obadwaj ruszyli œrodkiem drogi ku Falentom. W linii
miêdzydrzewnej, id¹cej przez groblê wprost na Raszyn, widzieli tyralierów polskich czyhaj¹cych na samym wybrze¿u bagna. Dym z Raszyna wywala³ siê ju¿ nad jasne wody stawu
i ciê¿kim cielskiem wpe³za³ miêdzy trzciny.
- Spróbuj¹ teraz leŸæ wprost przez b³oto na Raszyn, z pola... Nie znaj¹ drogi... - mówi³ Sokolnicki otrzepuj¹c szpicrut¹ bryzgi b³ota ze spodni i ci¿mów. - Przekonaj¹ siê, ¿e nie przelez¹, bo to g³êboko, a wtedy run¹ na nas w Falenty. Có¿ ty w tej zabawie myœlisz robiæ, moœci u³anie? Skoñczy³a siê ju¿ twoja rola...
Pomimo straszliwego huku Rafa³ s³ysza³ te weso³o drwi¹ce s³owa. Nogi pod nim dr¿a³y jak
wczoraj, kiedy to os³ab³ w lesie nadarzyñskim. Serce wali³o z niepowstrzyman¹ si³¹... Tchu
nie móg³ z³apaæ..: B³ysnê³y bia³e zêby genera³a.
- Boisz siê, kiedy strzelaj¹ nie do ciebie. Nie lubisz tego? Có¿ to bêdzie, jeœli zapoluj¹ na
twoje ³ydy?
- Nie bojê siê, generale! - krzykn¹³ dumnie i hardo.
- A widzê.
Trzaskaj¹cy ³oskot karabinowy wyrywa³ siê spomiêdzy grzmotu armat; hucza³ coraz bli¿ej
i bli¿ej, wzmaga³ siê i potê¿nia³ tu¿ w dymie. Sokolnicki dŸwign¹³ siê na strzemionach, przeci¹gn¹³ ramiona...
W tej samej chwili na zakrêcie drogi ukaza³ siê adiutant i, salutuj¹c w biegu, ukazywa³ pole
przed wiosk¹.
417

Genera³ nie czekaj¹c na jego s³owo poleci³:
- Plutonami!
Zjechali obaj z drogi wolno, noga za nog¹. zbli¿yli siê do batalionu Godebskiego. Wnet us³yszeli komendê:
- Dwoma szeregami!
- Pluton!
- Tuj!
- Cel!
- Pal!
Runê³y pociski batalionowe.
Za chwilê doko³a jeŸdŸców warknê³y kule austriackie z daleka id¹ce, œcinaj¹c ga³êzie olch
i gwi¿d¿¹c przeci¹gle po wodach. Sokolnicki wjecha³ w szeregi fizylierów i weso³o, g³oœno
zacz¹³ sam komenderowaæ trzaskaj¹c w powietrzu szpicrut¹.
- Nabij!
- Do ³adunku!
- OdgryŸ ³adunek!
- W rurê!
- Za stempel!
- Przybij!
- Stempel na miejsce!
- Plutonami!
- Cel! Pal!
Wrzyna³ siê swym koniem coraz g³êbiej miêdzy szeregi rogatych czapek a¿ ku przodowi batalionu i pobrze¿u lasku. Rafa³, zostawszy w tyle, widzia³ go owianego b³êkitnym dymem
i pomimo strza³ów hucz¹cych s³ysza³ wci¹¿ skrócon¹ komendê:
- Nabij!
- Dwa!
- Trzy!
- Cztery!
- Cel! Pal!
Rafa³ by³ w stanie nies³ychanego podniecenia, ale ju¿ nie dr¿a³ tak ca³ym cia³em jak przed
chwil¹. Mordowa³a go tylko jedna myœl: czemu nie ma w rêku karabina? Mieæ karabin! Braæ
go do nogi, nabijaæ, wznosiæ, na oko - i znowu, znowu, bez koñca. Staæ w szeregu! S³yszeæ
rozkaz tego jaœnie wielmo¿nego g³osu jak gdyby rozkaz rodzonego ojca: dwa, trzy, cztery!...
Wtem jedno z drzew w lasku olszowym zaskrzypia³o, jakby je niewidzialna si³a zaciê³a do
rdzenia u ziemi toporem. W tej samej chwili w rzadkie bagno paln¹³ ciê¿ar kuli dzia³owej,
rozdar³ je i wyrzuci³ w górê dwiema bryzgaj¹cymi skibami jakoby dwie potworne wargi. Tu¿
w pobli¿u Rafa³a przelecia³ potê¿ny ziew powietrza i pocisk z jêkiem grzmotn¹³ w groblê
wywalaj¹c w niej dziurê.
Koñ u³ana trwo¿nie zadrepta³ na miejscu, stuli³ uszy i zatarga³ ³bem.
W dymie, daleko w polach, przez które niedawno lecia³ jego koñ, Rafa³ ujrza³ na prost siebie
zion¹ce ognie i wybuchy k³êbów dymu. Ognie poziome i dymy, ognie i dymy. Po ka¿dym
ogniu - s³ysza³ huk t³uk¹cy têpo w ziemiê, jakby w ni¹ wali³a olbrzymia stêpa.
Chaos otoczy³ mu g³owê. Huk ze wszech stron...
418

Zbli¿a siê, zbli¿a. Widzia³o siê, ¿e za otaczaj¹cym go laskiem ziemia raz w raz pêka i ¿e z jej
g³êbokiej calizny wywala siê ogieñ i dym.
Serce uspokoi³o siê i miejsce trwogi zajê³o zdumienie. Ciekawoœæ: co te¿ z tego mo¿e wynikn¹æ?
co siê jeszcze staæ mo¿e? zag³uszy³a wszystko. Naokó³ wali³y siê w bagno olchy œciête kulami.
Niewidzialne si³y ciska³y konary, ga³êzie, odszczepy, a nawet ca³e drzewa. W szeregach ci¹gle rozlega³ siê jêk tak straszliwy, jakby kogoœ zarzynano no¿em. Dym zas³ania³ linie piechoty. Rafa³ chc¹c wszystko lepiej widzieæ tkn¹³ konia ostrog¹ i podjecha³ do armat.
Kapitan komendant leniwym krokiem przechadza³ siê od dzia³a do dzia³a, które by³y ustawione o oœmnaœcie kroków jedno od drugiego. Naczelnicy sekcjów stali przy przodkarach
miêdzy jedn¹ armat¹ a drug¹.
Oficer od wozów i ogniomistrze czekali na skinienie kapitana komendanta. W oddali sta³y
osiod³ane konie kanonierów i naczelników sekcyjnych.
Z dymu wyjecha³ niespodziewanie Sokolnicki. Wyszuka³ oczyma So³tyka i da³ mu rozkaz:
- Ognia! ,
So³tyk grzmi¹cym g³osem zawo³a³ na swoich:.
- Bacznoœæ!
Ka¿dy drugi pomocnik lewy uderzy³ lont w lewe ramiê dla strz¹œniêcia ostrza popio³u, przeniós³ go w wyci¹gniêtej rêce o cztery cale przy koñcu œladu prochowego...
- Pal!
Dotknêli lontami podsypki-i cofnêli siê w swoje luki. Cztery dzia³a wstrzês³y siê i skoczy³y
w ty³. Dym os³oni³ ich chmur¹. Rafa³ s³ysza³ tylko woko³o siebie komendy:
- Nabij!
- Za wycior!
- Przytkaj zapa³!
- Po nabój!
I znowu:
- Wytrzyj!
- Za stempel!
I znowu:
- Przybij!
- Pocisk w dzia³o!
M³ody jakiœ oficerek z twarz¹ surow¹ i natchnion¹, z okiem zimnym, schyla³ siê nad dioptr¹.
- Na cel!
- Pal!
Miga³y w dymie wyciory, g³owy kanonierów w rogatych czapkach, obs³uguj¹cych dzia³a, z³ote hafty i akselbanty oficerów w zielonych mundurach, dr¹gi, uzbrojenia - i ognie. W to miejsce zaraŸ skierowa³y siê kule austriackie dwunastu armat przedniej stra¿y genera³a Mohra.
Od huku (gdy¿ i dwa granatniki polskie przy batalionie Godebskiego biæ zaczê³y) nasta³
w uszach jednostajny dŸwiêk — jakby cz³owiek lata³ w rozko³ysanym dzwonie. Ba³wany
dymu gêstnia³y wci¹¿, sta³y siê z niebieskich bure, pe³ne sadzy prochowej, która dusi³a i wy¿era³a oczy. Znieruchomia³y jeŸdziec nie porusza³ ani rêk¹, ani nog¹. S³ysza³ woko³o wo³ania
i krzyki straszne. Nic jednak, nic nie mog³o zepchn¹æ go z miejsca.
Z nag³a jakiœ ¿o³nierz w bermycy z bia³ymi kordonami znalaz³ siê u jego strzemienia i wzniós³
na niego oczy przeraŸliwe, tak dziko wywrócone, ¿e Rafa³ ockn¹³ siê jak ze snu. Tamten
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pchn¹³ go kolb¹ karabinu i wegna³ miêdzy konie artylerii. Jeden z artylerzystów w rozpiêtym
mundurze, spod którego ukazywa³a siê skrwawiona aksamitna kamizelka, wrzasn¹³ na niego,
inny podniós³ szablê. Rafa³ zdar³ swego konia i stêpa pojecha³ na prawo, ale tu¿ o kilka kroków koñ jego potkn¹³ siê na le¿¹cych ludziach.
Olbromski schyli³ siê, ¿eby przez mrok dymu zobaczyæ, co to za jedni, gdy wtem koñ jego
skoczy³, cisn¹³ siê ca³ym korpusem, jakby przera¿ony okropnoœci¹ widoku. Chrapn¹³ jak ongi
zdychaj¹ca Baœka, wspi¹³ siê dêba i z wysoka run¹³ na przednie kolana. Rafa³ wyrwa³ nogi ze
strzemion i zlaz³ na ziemiê. Koñ jego dr¿a³ ca³y. K³êby jego kurczy³y siê, skóra wytê¿a³a na
nich. Pyskiem chwyta³ ziemiê, a jêzorem liza³ naokó³ przestwór. Wtedy dopiero Rafa³ zobaczy³, ¿e ze zwierzêcia wyp³ywaj¹ wnêtrznoœci i krew siê wali. Odszed³ stamt¹d i nie wiedz¹c
zgo³a, w jakim posuwa siê kierunku, brn¹³ przed siebie. Za chwilê znalaz³ siê w szeregach
wolty¿erów. Uderzy³y jego oczy znane mu barwy: ¿ó³te ko³nierze, ¿ó³to-zielone szlify i zielone piórka na czapkach.
Stali w bagnie prawie po kolana. Nabijali bez komendy. Strzelali. Rafa³ potyka³ siê na kêpach, pniakach, ga³êziach, w³azi³ na cia³a zabitych i gnany si³¹ ciekawoœci przeciska³ siê naprzód. Twarzy niczyjej nie widzia³. Tak doszed³ do plutonów, które bi³y siê prawie na oko.
Dzia³o siê to o kilkadziesi¹t kroków przed nim. Dym nie pozwala³ nic widzieæ. Przy ka¿dym
tê¿szym drzewie czai³ siê cz³owiek, nabija³, strzela³, nabija³, strzela³.
Rafa³ chwyci³ karabin le¿¹cy na ziemi i stan¹³ w szeregu.
- Równaj siê! - krzycza³ wci¹¿ m³ody oficerek usi³uj¹c sformowaæ tu kolumnê i ruszyæ z ni¹
naprzód.
Starania jego sz³y na marne. Ludzie walili siê co chwila. Kule rznê³y jak grad. Spomiêdzy
drzew wynurzyli siê ¿o³nierze o twarzach bladych, z wystraszonymi oczyma. By³y to bataliony Wukasowicza pod dowództwem pu³kownika barona Pabelkovena. Zwartym szeregiem, ile
by³o mo¿na wœród drzew, walili naprzód. Rafa³ w os³upieniu patrza³ na ich wysokie czapy
i skrzy¿owane na piersiach bia³e pasy.
To¿, u pioruna, oni... - tyle zdo³a³ pomyœleæ.
Na widok wrogów ¿o³nierze batalionu Godebskiego chwycili broñ i rzucili siê naprzód. Rafa³
ogarniêty sza³em szed³ z nimi. Napadli na piechotê Wukasowicza z ch³opsk¹ furi¹. K³uli bez
sztuki wojennej, po chamsku, bagnetem, bili kolbami... Rafa³, nie umiej¹cy robiæ broni¹,
chwyci³ star¹ prusk¹ landarê za koniec lufy i zacz¹³ praæ co si³y w ramionach. Za nim to samo
uczynili inni. Widz¹c ko³o siebie kupê j¹³ nie komenderowaæ, lecz przewodziæ, jako szlachcic ch³opom na po¿arze: A bij¿e! A dyæ to Niemcy! A nie dajta siê! - Wbijali siê w szeregi
naje¿one skrwawionymi bagnetami, rzucali siê na lufy ociekaj¹ce krwi¹.
Krótko trwa³o ich mêstwo. Za chwilê musieli ust¹piæ. ¯olnierz austriacki szed³ na nich z wynios³oœci w nizinê, szed³ kolumn¹ licz¹c¹ trzy tysi¹ce ch³opa, zwart¹ i grub¹. By³y to bataliony Weidenfelda, batalion Dawidowicza i pu³k siedmiogrodzko-wo³oski.
Wolty¿erowie uchodzili brn¹c coraz g³êbiej w bajora, odbijaj¹c siê, odstrzeliwuj¹c, trupami
zaœcie³aj¹c pole. Austriacy wbijali siê w lasek olszowy potê¿n¹ mas¹ i zagarniali ca³y. Fizylier polskie sz³y w ty³ coraz bez³adnej. Panika pada³a na nich z wolna jak rzêsisty a stale
wzmagaj¹cy siê deszcz. Darmo szablami oficerowie pêdzili do boju. Nadaremnie z go³¹
szpad¹ w rêce par³ ich swym koniem Godebski...
Rafa³ znalaz³ siê w truchlej¹cym t³oku, zbitym w masê, gniot¹cym cz³ek cz³eka. W pas brnêli
w rudawicy ku grobli stawu, swarz¹c siê ju¿ miêdzy sob¹. Kiedy wydosta³ siê na twardsze
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.miejsce i przetar³ oczy, ujrza³ przed sob¹ szlak ku grobli, na którym sta³ niedawno z genera³em. Teraz wali³ siê nañ zdemoralizowany batalion. Wprêdce nape³nili te miejsca chargocz¹c,
gadaj¹c, w kupê zbici. Armaty hucza³y przed nimi. Kule bluzga³y po wodach stawu i kosi³y
¿ó³te trzciny.
Wtem od strony Raszyna pêdem nadci¹gn¹³ hufiec jezdny. Przewodzi³ mu ksi¹¿ê Józef.
Za nim jecha³ Pelletier i kilkunastu adiutantów. Rafa³ pozna³ ich wszystkich oczyma, nie
myœl¹c wcale o tym, kogo widzi. Baczy³ tylko na to, ¿eby nie byæ zepchniêtym do stawu.
Anizetka, Szpilka... - myœla³ przypatruj¹c siê im przez ma³¹ chwilê.
Ksi¹¿ê mierzy³ rozgromiony batalion ognistymi oczyma. ¯o³nierze widz¹c go poczêli siê opamiêtywaæ, jako tako formowaæ i zwracaæ ku olszynie. Wódz zsiad³ z konia i nie wyjmuj¹c
z ust krótkiej fajeczki brûle-gueule stan¹³ poœród ¿o³nierzy. Od pierwszego z brzegu wzi¹³
z r¹k karabin i zawo³a³:
- Za mn¹, bracia!
¯o³nierze wydarli siê mas¹ z gêstego b³ota i ruszyli jak jeden. Wpadli na piechurów austriackich z furi¹, z wœciek³oœci¹, z szaleñstwem, tak nagle, jakby wyroœli z ziemi czy wypadli z zasadzki. Ksi¹¿ê szed³ w szeregu, walcz¹c jak prosty ¿o³nierz. Nigdy furia bojowa nie by³a
wœcieklejsza. Pierwsze szeregi austriackie wgniot³y siê w nastêpuj¹ce i wdeptywa³y je w bagno. Nie by³o miejsca na bitwê. Kto by³ na placu, musia³ zgin¹æ. Sami oficerowie austriaccy,
¿eby zyskaæ miejsce, musieli wydaæ tylnym szeregom kolumny rozkaz odst¹pienia. W kilka
chwil lasek olszowy zosta³ zdobyty a¿ do wioski. Tam tak¿e wrza³a straszna walka. Austriacy
wdzierali siê na oszañcowane cha³upy, zdobywali ka¿d¹ piêdŸ ziemi, ka¿dy rów, zasiek. Z góry, z pu³apów, zza desek, zza wêg³ów, z dziur, szczelin razi³ ich nieustanny grad kul. Ale ju¿
z trzech stron, od Pucha³, z pola i od strony Jaworowa, wioska by³a osaczona. Ca³y drugi pu³k
piechoty szed³ na ni¹ g³êbokim szykiem.
Rwano ju¿ deski rêkoma, rujnowano zasieki, wyci¹gano dyle. Ksi¹¿ê Józef wezwa³ przez
adiutanta Krasiñskiego pierwszy batalion pierwszego pu³ku, który pospo³u z artyleri¹ strzela³
bez przerwy i dwunastu kompaniami natar³ na oblegaj¹cych wioskê. Szed³ w pierwszym szeregu porucznik Skrzynecki. W ci¹gu kilku minut oblegaj¹cy zostali wypêdzeni bagnetem
i wyrzuceni w pole. Zarazem trzy lekkie armaty, przyprowadzone do Falent z Raszyna, wzmog³y ogieñ artyleryjski. Fizyliery zamkniête w wiosce, którymi kierowa³ sam Sokolnicki, pozdrowi³y ksiêcia okrzykami chwa³y.
On siad³ na koñ i otoczony swym sztabem przeje¿d¿a³ wœród szeregów. Teraz rezerwa wysunê³a siê naprzód, dziewiêæ dzia³ stanê³o razem i poczê³y spod dworu w Falentach biæ nieszczêdnie.
Ksi¹¿ê cofn¹³ siê do g³ównego swego stanowiska w Raszynie. Gdy z wolna jecha³ przez groblê, kule œwista³y ko³o niego jak grad. Sokolnicki poleci³ umocniæ pod ogniem nieprzyjacielskim zburzone oszañcowanie Falent i formowa³ znowu swoje trzy bataliony, ¿eby, w myœl tej
samej co rano zasady, szczêdziæ ¿o³nierza. Ale kiedy to spe³ni³ i kiedy infanteria austriacka
cofnê³a siê w pola, sypn¹³ siê na jego piechotê i artyleriê grad kul szeœciofuntowych.
To nadchodz¹cy korpus armii austriackiej, a mianowicie pierwsza jego brygada pod genera³em von Civalard i Pflacher wzmocni³a przednie stra¿e Mohra. Wali³y teraz dwadzieœcia
i cztery armaty, szeœæ nowych batalionów przy³¹czy³o swój ogieñ do dawnych piêciu. Odpowiada³o im dziewiêæ tylko armat. Rafa³ by³ w ich pobli¿u. S³ysza³ hurgot taczaj¹cych siê,
spracowanych dzia³. Ca³a bateria wi³a siê teraz w kurczach œmiertelnej pracy, miota³a jak
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skorpion w œrodku ognia. U³an dr¿a³ nie jak na pocz¹tku bitwy, ale jak wówczas, gdy szuka³
zabitej Heleny. Wrzaski rannych, jêki, wo³ania o pomoc, p³acz i skomlenie zabi³y jego duszê.
Œciskaj¹c sobie g³owê s³ania³ siê z miejsca na miejsce. Ktoœ z artylerzystów kaza³ mu nosiæ
wiadrem wodê, wiêc j¹ przydŸwiga³ kilkakroæ. Kiedy po raz trzeci bieg³ do zalewiska w olszynie, tu¿ o kilkanaœcie kroków od niego wylecia³ w powietrze kieson prochowy. S³up ognia
porwa³ w górê i roztrzaska³ o ziemiê zielone z³omy, zabite konie, rozrzuci³ ko³a, postronki,
chom¹ta. W ogniu ludzie poparzeni jêczeli. Jeszcze Olbromski nie zd¹¿y³ nabraæ wody w wiadro, kiedy wybuchn¹³ drugi wóz. Za chwilê trzeci... Jakiœ kanonier w dymie krzycza³:
- Granatnik zbity na ziemiê!
Straszny trzask granatów rozlega³ siê w tym miejscu. Wyrwana ziemia, lec¹c w wybuchu powietrza, grzmotnê³a Rafa³a w plecy i rzuci³a w b³oto stratowanej drogi.
W g³uchym pó³omdleniu le¿a³ wci¹gaj¹c w p³uca wolniejsze od dymu przy samej ziemi powietrze.
Coraz bli¿sze wybuchy dymu z kilku i kilkunastu naraz strza³ów odtr¹ci³y bataliony polskie.
I oto z nag³a ucich³y. Lecz w tej¿e samej chwili wysz³y z k³êbów burej sadzy nieprzejrzane
szeregi piechoty.
Lasek od strony Pucha³ znowu dosta³ siê w ich posiadanie. W pobli¿u drogi wrza³a walka na
bagnety.
Sokolnicki, w ci¹gu ca³ej bitwy kryj¹cy ¿o³nierza za lichymi os³onami, i teraz po³owê swej si³y
wt³oczy³ do zabarykadowanej wioski. Rezerwê kry³ miêdzy ni¹ a dworem, a batalion Godebskiego w lesie. Artyleriê trzyma³ wci¹¿ na drodze i ca³¹ bacznoœæ zwróci³ na obronê i bezpieczne posiadanie odwrotu przez groblê. Ca³y teraz nacisk artylerii austriackiej wywar³ siê na wioskê. Kiedy piechota Mohra powtórnie wdziera³a siê do g³êbi lasku, targaj¹c bagnetami piechurów Godebskiego, armaty austriackie poza plecami tej piechoty zwrócone zosta³y paszczami na
wschód, prostopadle do Wielkich Falent, i poczê³y biæ w resztki siedlisk wieœniaczych.
Rafa³ trafi³ tam w³aœnie pospo³u z kolumnami zostaj¹cymi pod wodz¹ Sierawskiego.
Gruchnê³a w t³umie wieœæ, ¿e Godebski usuniêty zosta³ z pola z ran¹ œmierteln¹ i ¿e go cnotliwy Fiszer zast¹pi³.
Nie wiedzieæ kiedy, wraz z t³umem znalaz³ siê u³an miêdzy stodo³ami. Odetchn¹³. Nie by³o
tu takiej ulewy pocisków. Do czasu... Na powa³ach chat, w stodo³ach, za wyrwanymi wrótniami siedzieli, stali, klêczeli i le¿eli ¿o³nierze, odpieraj¹c strza³ami szturm infanterii austriackiej uderzaj¹cej na wioskê z po³udnia. Jeszcze starczy³o na pewien czas ³adunków. Ka¿dy
¿o³nierz wypali³ ich po szeœædziesi¹t. Gdy kule armatnie rozwali³y któr¹ stodo³ê, powyci¹ga³y z wêg³ów jej belki, wywa¿y³y przyciesi, wyrwa³y z ziemi s³upy, ¿o³nierze przenosili siê
kup¹ do drugiej, do trzeciej, w³azili na wierzch obdartych chat i bili znowu. Sokolnicki formowa³ sam partie. By³ wci¹¿ na œrodku drogi wioskowej i dyrygowa³ obron¹. Widzia³ stamt¹d przez tylne, pó³nocne, ods³onione przejœcie sw¹ œwie¿o z³o¿on¹ rezerwê, do czego znowu
powróci³, i artyleriê. Pewna partia ¿o³nierzy nosi³a wci¹¿ wodê w konwiach, wiadrach, lusofach i zalewa³a wzniecone po¿ary. To tu, to tam bucha³ ogieñ. Gdy artyleria wystawiona na
ogieñ cofaæ siê zaczê³a za pa³ac, ku grobli, ca³a si³a dwudziestu czterech armat napastniczych
buchnê³a w Falenty.
Piekielny zacz¹³ siê ogieñ.
Belki, krokwie, ³aty trzeszcza³y i ³ama³y siê, dar³y na szczapy i wióry. Œciany wygina³y siê
i wali³y na ziemiê jak d³ugie. Od po¿aru ratowa³ mokry gnój i ziemia... Tworzy³a siê kupa
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ruin drewnianych, zlanych krowieñcem, stos spiêtrzony wywróconych domostw. Za nim stawali wnet ¿o³nierze i razili jeszcze wroga stoj¹cego w polu i sun¹cego wci¹¿ naprzód z po³udnia i wschodu.
Rafa³ podj¹³ karabin zabitego grenadiera, przypasa³ jego ³adownicê i zachyliwszy siê pod stercz¹c¹ œcianê zacz¹³ nabijaæ i waliæ. Dzika ¿¹dza w nim bi³a jak ten nabój w rozpalonej lufie.
Zapomnia³, gdzie jest i co siê z nim przytrafia. Chwilami mu siê zda³o, ¿e bije w kufê wilka
w œnie¿nym parowie i ma wszczepione w piersi jego pazury.
S³ysza³ g³os Sokolnickiego zachryp³y:
- Podsypuj, bracie, podsypuj! £adunków nie gub! Mocno przybij! Nie ¿a³uj! A zasie, pludry!
Tuœ to przywêdrowa³, niemiecki ryju! Twoja tu ziemia, z³odzieju? Bij, braciszku, jeden z drugim, nie ¿a³uj!
To tu, to tam wzmaga³ siê wrzask niebezpieczeñstwa, okrzyk rozpaczy. Zaczê³y padaæ w wioskê, a raczej w zdruzgotane jej gnaty, p³on¹ce bomby moŸdzierzowe. Bomby te w chwili pêkniêcia na ziemi albo w powietrzu miota³y ogieñ we wszystkich kierunkach. By³y to wielkie
wydr¹¿one kule z ¿elaza, nape³nione prochem. Mia³y w sobie otwory zabite czopami, d³ugimi blisko na æwieræ ³okcia, w których mieœci³y siê tuleje nape³nione materiami palnymi.
Ogieñ obejmowa³ stosy drzewa, mundury ¿ywych i zabitych. Zalewano goi duszono nawozem, ale bomby zaprawne sztucznymi ogniami sz³y coraz gêœciej jakoby stada ognistych ptaków. Zapala³a siê i gas³a wioska Falenty w stu naraz miejscach. Szerokie ¿agle p³omienia
widaæ by³o na przodzie i w tyle, ponad g³owami i u stóp. Kule oœmiofumowe ³ama³y resztki
rumowia. Sokolnicki wyj¹³ okr¹g³y zegarek, rozejrza³ siê woko³o.
Wytar³ piêœciami oczy pe³ne piachu, dymu, sadzy. Odsapn¹³ z g³êbi piersi. Strzepn¹³ palcami.
By³a blisko godzina pi¹ta po po³udniu. Najbli¿szemu z oficerów rzek³ z cicha, nad uchem:
- Batalion w ty³... prawym skrzyd³em... Marsz...
Wolty¿erowie wynurzyli siê z ognia i dymów. Byli czarni, okopceni, z tl¹cymi siê mundurami. Przez pó³nocne wyjœcie z wioski t³oczyli siê na drogê pod pa³acem. Z trudem formowali
oficerowie sekcje i pancerzowe roty z boku armat.
So³tyk otrzymawszy rozkaz wo³a³ w dymie ochryp³ym g³osem:
- Bacznoœæ! Ognia w odwodzie! Pó³bateriami! Marsz!\
Wozy dostatkowe wesz³y na groblê pod os³on¹ dwu batalionów, zbitych w kupê i wypartych
z olszowego lasu. Bataliony te wci¹¿ szarpa³y siê z nieprzyjacielem. Pierwsza pótbateria, z³o¿ona z trzech armat i granatnika, wysz³a z dymnej jaskini i przez zawady rannych, przez kupy
zabitych cofa³a siê w ty³, a¿ do linii wozów. Tam stan¹wszy przysposobi³a siê do dawania
ognia. Druga pó³bateria, z³o¿ona z trzech dzia³ (gdy dwa zdemontowane i rozbite zosta³y na
placu), z poœpiechem d¹¿y³a do pierwszej.
Huknê³y jeszcze strza³y... Armaty kolejno wchodzi³y na groblê. Za sprychy, za osie i grona
ci¹gnêli je ¿o³nierze piechoty pospo³u z rannymi koñmi. Wiêkszoœæ kanonierów czynnych
upad³a pod kulami silnego nieprzyjaciela. Czerwone akselbanty zarumieni³y drogê falenck¹.
Zielone kurtki zas³a³y j¹ jako wiosenna murawa. Z koni ledwie po³owa zosta³a.
Sokolnicki, uwiadomiony, ¿e i Fiszer z ranami wyniesiony zosta³ za groblê, sformowa³ zdziesi¹tkowany Godebskiego batalion. Stan¹³ w szeregu i, niez³omn¹ piersi¹ zatarasowawszy dostêp, os³ania³ odwrót armat. ¯o³nierze jego szli nie tylko przez groblê, ale i obok niej, wskroœ
bagien, po pas zanurzeni. Nieprzyjaciel wali³ siê za nimi krok w krok, szed³ w ich tropy tym
samym bajorem. Tu, wœród pniaków, suchych chrustów, w zesz³orocznych kêpach trzcin,
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zacz¹³ siê bój na œmieræ i na ¿ycie. Ci, którzy szli grobl¹, wspierali walcz¹cych. Ca³y zastêp
by³ skrwawiony, mokry i rudy od b³ota.
Rafa³ z innymi os³ania³ armaty. Ziemia wali³a siê ogromnymi skibami z rozgniecionej grobli.
Drzewa wje¿d¿a³y w bagno Kawki, gdy ko³a armat wyt³oczy³y z grobli ich korzenie. Trzeba
by³o co chwila wywlekaæ te ko³a z rozpadlin gruntu i z jam nagle powsta³ych, pchaæ i dŸwigaæ œpi¿e co tchu w piersi a si³y w ramionach.
Po wielkim trudzie dosiêgli nareszcie twardego wybrze¿a przed kuŸni¹ raszyñsk¹.
Stamt¹d same ju¿ konie poci¹gnê³y dalej dzia³a. Spychaj¹c piechurów austriackich w bagno,
³ami¹c siê z nimi oko za oko, z¹b za z¹b, wychodzi³a na suszê piechota i d¹¿y³a pod koœcio³ek.
Nieprzyjaciel przedziera³ siê t¹ sam¹ drog¹. Ale teraz wszystkie si³y polskie mia³ przeciwko sobie. Dwanaœcie dzia³ baterii saskiej, armaty W³odzimierza Potockiego i trzynasta kompania artylerii pieszej Ostrowskiego stanê³y na szañcu za koœcio³em, na polu od strony Micha³owie i nad stawem od strony Jaworowa: Wszystkie paszczami zwróci³y siê na groblê.
¯o³nierz austriacki musia³ przebyæ jej w¹ski przesmyk. Tote¿ najciê¿sza tutaj wywi¹za³a
siê walka.
Armatom polskim bardzo niewiele szkodzi³y baterie Mohra, Civalarda i innych, ustawione
w nizinie falenekiej, za grobl¹. Tymczasem ka¿dy pocisk polski, rzucony wzd³u¿ grobli z raszyñskiego wzgórka, wyrywa³ istne jaskinie w zwartych szeregach id¹cej piechoty.
Koœcio³ek, otoczony czworobokiem muru, i domostwa z ceg³y przy placu koœcielnym s³u¿y³y
za doskona³e schrony dla piechoty polskiej. Na grobli z wolna wyrasta³y wzgórza rzuconych
œmiertelnym pokotem polskich ch³opów zza Pilicy, Rusinów, Czechów, S³owaków, Wêgrów,
Cyganów, Wo³ochów...
Wodzowie polscy stanêli przy armatach. Ksi¹¿ê Poniatowski chodzi³ od jednej do drugiej,
pracowicie, zimno i umiejêtnie celuj¹c. Co chwila s³a³ adiutantów w stronê Micha³owie i w
stronê Jaworowa, gdy¿ na obudwu tych punktach dzia³a têgo grzmia³y. Wieœci wci¹¿ by³y
pomyœlne, nigdzie nieprzyjaciel b³ota nie przeby³.
Ju¿ siê wczesny, wiosenny wieczór nachyla³, kiedy infanteria Wukasowicza przez wzgórza
zabitych na grobli wtargnê³a na brzeg raszyñski. Ale potê¿ne natarcie batalionów Sokolnickiego, wypoczywaj¹cych za koœcio³em, zepchnê³o j¹ znowu z grobli i wzgórza. Z podwójn¹
moc¹ zaczê³y pracowaæ armaty, dym zas³oni³ wodê jasnego stawu, groblê, drzewa i biedn¹
przydro¿n¹ osadê.
Noc zapada³a, a wci¹¿ jeszcze wyziewa³y œmieræ zdyszane i rozpalone œpi¿e. Dopiero gdy
ciemnoœæ nasta³a zupe³na, wolno, wolno przesta³y szczekaæ.
Dogasa³a ³una nad zgliszczami Falent. Jêki wieczorny powiew niós³ z grobli, z bagien, z wybrze¿a. Mg³a bia³a; pe³zn¹c powoli znad suchych trzcin, pow³óczy³a te g³osy œmierci niby
ca³un dobrotliwy.
Na grobli trupem leg³y dwa tysi¹ce Austriaków, a tysi¹c z gór¹ naszych skona³o w falenckiej
olszynie.
Noc ju¿ by³a g³êbok¹, gdy Rafa³ wydosta³ siê z walcz¹cych glidów - w potarganym mundurze, bez czapki, mokry a¿ do ramion. Szed³ na oœlep przez zorane pola w stronê Oparzy. Zdawa³o mu siê, ¿e tam jeszcze znajdzie swe wczorajsze legowisko. W Raszynie nie by³o gdzie
postawiæ nóg, nie tylko przytuliæ g³owy. Widzia³ odchodz¹c, jak do koœcio³a i domostw znoszono rannych. Na polach przy drodze pokotem sk³adano trupy.
Olbromski ca³y by³ w ogniu.
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Szarpa³a go wczorajsza rana. Teraz dopiero czu³ st³uczenia od pchniêæ bagneta. P³omienie
mia³ w oczach i w g³owie, a jednak zimno go trzês³o. Wlók³ w sobie œmiertelne cierpienie,
dŸwiga³ w zamkniêtych oczach widok ca³ego tego pola, mia³ w ramionach ruchome kupy cia³
na grobli...
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W Warszawie
Po nocy, spêdzonej w pustej szopie na ¿ydowskim przedmieœciu Warszawy - a w pobli¿u szubienicy miejskiej, Rafa³ ockn¹³ siê nade dniem. Szopa sta³a z dala od drogi, us³ysza³ jednak
szczêk i turkot id¹cych armat, taborów, piechoty. Wylaz³ ze swego legowiska i dopyta³ siê u id¹cych piechurów, ¿e to nasi odstêpuj¹ na ca³ej linii. Ogarnê³o go têpe zdumienie. Kiedy na pocz¹tku tej nocy odchodzi³ z Raszyna, ca³a armia kipia³a od dumy z odniesionego zwyciêstwa.
Teraz ze wszystk¹ swoj¹ si³¹ uchodzi³a z placu! Jak¿e straszliwie dudni³y armaty na tej nocnej
drodze odwrotu! Jak¿e ciê¿ki, znu¿ony i grobowy by³ krok ustêpuj¹cego ¿o³nierza!
- Sasi uszli! - t³umaczono Rafa³owi z szeregów.
- Niemiec Niemcu brat!
- Pod³e psy saskie! ze œrodka bitwy w ty³ posz³y...
- Tysi¹c dwieœcie g³ów, stu piêædziesiêciu huzarów, dwanaœcie armat, wszystkie swoje trzy
bataliony zebrali w kupê i uszli...
Rafa³ wmiesza³ siê w szeregi i poci¹gn¹³ z nimi. Po drodze rozpytywa³ siê wci¹¿ o brygadê
Sokolnickiego. Dopiero rankiem powzi¹³ wiadomoœæ, ¿e ten genera³ mianowany zosta³ naczelnikiem lewego skrzyd³a i ¿e os³ania niziny Powiœla od strony Wilanowa za Czerniakowskimi i Mokotowskimi rogatkami. Olbromski z ma³ym oddzia³em piechoty, który brn¹³ samopas, powlók³ siê za okopami w tamtym kierunku.
O œwicie da³ siê s³yszeæ daleki ogieñ tyralierski. Przemkn¹³ w rannej mgle jakiœ oddzia³ek
konny i zjecha³ w nizinê wilanowsk¹. Na wzgórzu w okolicach Mokotowa zaczepi³a Rafa³a
stra¿ gwardii obywatelskiej i z wielkimi ceremoniami powiod³a do oficera komenderuj¹cego
wart¹. Stary ów wiarus na pytania Rafa³a o genera³a Sokolnickiego nic pewnego powiedzieæ
nie chcia³ i kaza³ mu czekaæ w obozie gwardii na skraju £azienkowskiego parku. Wyros³o tam
istne miasteczko, wzniesione poprzedniego wieczora. Ze sto³ów, drzwi, okiennic, ³awek i sto³ków pobudowali obroñcy. miasta rodzaj chatek, sza³asów, namiotów, a przede wszystkim
kuczek. Spali w tych schroniskach nie tylko sarni, ale i ich rodziny, które przynios³y im zapasy i napoje. W chwili gdy Rafa³ nadszed³, gwardia ju¿ by³a wsta³a, przebudzona nadzwyczaj
niedelikatnie przez pu³kownika £ubieñskiego i jego adiutanta Rokickiego.
Dowódcy ustawiali w szyku bojowym rozespanych mieszczan, gdy¿ od strony Piaseczna s³ychaæ by³o coraz bli¿ej strza³y karabinowe. Rafa³ zatrzyma³ siê w jednym z przygodnych sza³asów, usiad³ tam w kucki pod nakryciem drzwi wyrwanych sk¹dœ z zawiasami i zapad³ w stan
drzemania. Po dniu wczorajszym mia³ wci¹¿ jeszcze huk w g³owie. Z krótkiego snu wyrwa³o
go silne targniêcie za ramiê. Jakiœ nie znany mu oficer budzi³ go i wo³a³ do genera³a.
Sokolnicki sta³ niedaleko na koniu. By³ schlastany bry³ami gliny do galonów i kity na czapce. Ci¿mów i amarantowych spodni nie widaæ by³o pod b³otem. Twarz mia³ czarn¹ i posêpn¹
od znu¿enia. Koñ jego ca³y by³ w pianach. Para sz³a z niego.
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Gdy Rafa³ przybieg³ do strzemienia z uk³onem, genera³ za¿artowa³:
- Tak to siê sprawiasz, panie adiutancie? Po sza³asach tej babskiej piechoty muszê ciê szukaæ! Co za czapkê masz na g³owie?
- Panie generale... czapka spad³a na grobli, gdyœmy dygowali armaty. Podj¹³em pierwsz¹
z brzegu na szosie, w nocy. A konia mi zabito ko³o Falent. Jestem niezdrów...
- Ech, piecuchy! czy dosta³eœ co nowego w lasku?
- Zdaje mi siê, ¿e miê szturchano, ale dok³adnie nie wiem, gdzie i kiedy...
- Có¿ myœlisz robiæ?
- Muszê poszukaæ schronienia, bo mi trudno staæ na nogach.
- No, radŸ sobie, jak umiesz.
- Panie generale...
- Czego¿ jeszcze!
- Czy, gdybym wyzdrowia³, mogê mieæ nadziejê s³u¿by pod jego rozkazami?
Sokolnicki pomyœla³ przez chwilê, obejrza³ go od stóp do g³owy i rzek³ niechêtnie:
- Mo¿esz zg³osiæ siê do mnie. Tylko nie piechot¹. Pomyœl o dobrym koniu i lepszym uniformie. Mo¿e siê znajdzie dla ciebie miejsce adiutanta.
Rafa³ podziêkowa³ mu uk³onem i spojrzeniem. Genera³ w t³umie. oficerów popêdzi³ w kierunku
Mokotowa. Olbromski ze zdziwieniem dowiedzia³ siê, ¿e to ju¿ popo³udnie. Mówiono w szeregach gwardii o zawieszeniu broni. Nie maj¹c tu co czyniæ, strudzony u³an poszed³ wprost przez
park £azienkowski ku miastu. Min¹³ noga za nog¹ dolne aleje, wszed³ na górn¹ i obok drewnianych domków brn¹³ po b³ocie. Czêsto przystawa³, opiera³ siê o drzewa. Kiedy wszed³ w miasto,
by³ tak os³abiony, ¿e wci¹¿ przysiada³ na ziemi. Wspomina³ sobie to g³ód, to pragnienie, ale przede
wszystkim mia³ w oczach i myœli wczorajsze pole. Blisko trzy dni nie jad³.
Kiedy ostatni raz dŸwign¹³ siê z ziemi i podniós³ oczy, ujrza³ przed sob¹ ¿elazn¹ kratê ogrodu, przerzucone przez ni¹ suche jeszcze, popl¹tane badyle dzikiego wina, a w g³êbi ogrodu
front pa³acyku i balkon. Stanê³y naprzeciwko jego oczu drzwi zamkniête, okna z zapuszczonymi firankami, kamienne schody z lewej strony balkonu, byliny zesz³orocznych kwiatów na
klombach...
Wspar³ siê piersiami i ramieniem na têpych grotach ¿elaznej balustrady ogrodzenia i patrza³
uwa¿nie w to miejsce. Tu za lustrzanymi drzwiami rozlega³ siê szelest sukni Heleny de With.
Tu szemra³y pod at³asowymi stopy ma³e ziarenka piasku, zaniesione przez wiatr na g³adkie
skrzy¿ale z marmuru, gdy’ zstêpowa³a cicho jak duch. Prawda¿ to, o mocny Bo¿e, ¿e ju¿ jej
nie ma?... Serce t³uk³o siê o ¿elazne kraty, przy których bi³o niegdyœ w oczekiwaniu. ¯elazne
szczeble okry³a ruda rdza. Rygiel furtki by³ zasuniêty, na œcie¿ce le¿a³y badyle i czarne liœcie.
Na szybach, na stopniach ganku, za nieruchomymi firankami gni³o niezb³agane i niez³omne
milczenie.
Ulicami ci¹gnê³y podwody ch³opskie, zwo¿¹ce do Warszawy w gnojnicach i drabinkach rannych spod Raszyna i spod Piaseczna. Gdy szpitale by³y ju¿ przepe³nione, mieszkañcy zabierali do swoich domów nieszczêœliwych, odstawionych czêstokroæ bez ¿adnego opatrzenia,
w op³akanym stanie.
Jakiœ oddzia³ek gwardii spostrzeg³ Rafa³a przytulonego do kraty ogrodu i zabra³ go ze sob¹.
Ranny poszed³ bez oporu. Na pytanie, czy nie ma w Warszawie rodziny, krewnych, znajomych, nie umia³ odpowiedzieæ, przyt³oczony moc¹ ostatniego wzruszenia. Ale wreszcie przypomnia³ sobie dom ksiêcia Gintu³ta i prosi³, ¿eby go tam odprowadzono.
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Brama pa³acowa by³a otwarta, a na podwórzu sta³o kilkanaœcie ch³opskich furmanek. Chude
koniêta chrupa³y obrok w tobach i siano w pó³koszkach tu¿ pod oknami. G³ówne wejœcie,
dawniej szczelnie zawsze zamkniête, teraz rozwarte by³o na œcie¿aj. Rozmaici ubodzy ludkowie wchodzili i wychodzili tamtêdy. Kiedy dwaj gwardziœci wprowadzili Rafa³a do przedsionka, na ich spotkanie wyszed³ stary kamerdyner z Grudna. Nie pozna³ wcale Rafa³a i zaj¹³ siê
nim z ledwie ukrywan¹ niechêci¹.
W salonach dolnych i w przepysznej bibliotece sta³y teraz ³ó¿ka, ³ó¿ka i ³ó¿ka, jak w szpitalu, a na nich stêkali ranni. Ciche, wykwintne pokoiki, zamienione na sale operacyjne, zalane
by³y ka³u¿ami krwi, pe³ne straszliwych krzyków ludzi operowanych na trzeŸwo, wij¹cych siê
w konwulsjach pod pi³k¹ i lancetem. W innych dogasali z jêkiem konaj¹cy. Kilku m³odych
chirurgów w «krwawych koszulach uwija³o siê miêdzy ³ó¿kami. Za nimi nosi³ wodê w miskach, rêczniki, g¹bki, przyrz¹dy operacyjne stary, na pó³ oœlep³y Andrzej. Rafa³ widzia³ to
wszystko jakby we œnie. Posadzony na krzeœle w jednym z przyleg³ych pokojów, opar³ g³owê
o œcianê i œni³ na jawie o pustym domu Heleny de With.
Wiosenne s³oñce p³onê³o. Potok œwiat³a wlewa³ siê do ogrodu. D³uga uliczka wysycha³a
w tym blasku i dymi³a siê od wiosennego, przedwieczornego czadu.
- Oto jeszcze jeden ranny... - wyszepta³ jakiœ g³os we drzwiach pokoju.
Rafa³ dŸwign¹³ ciê¿k¹ g³owê i skierowa³ oczy w to miejsce. We drzwiach sta³ ksi¹¿ê Gintu³t.
Ranny pozna³ go bardziej po wzruszeniu ca³ego swego cia³a, po dr¿eniu serca, po dreszczu
r¹k i nóg ni¿ zamglonym wzrokiem. Ksi¹¿ê zmieni³ siê prawie do niepoznania. Ciemnoszara
twarz porzniêta by³a bruzdami, oczy skry³y siê pod os³on¹ powiek. Zêby powypada³y, a ostatni z nich stercza³ zabawnie na przodzie.
Ksi¹¿ê Gintu³t zbli¿y³ siê do Rafa³a i d³ugo patrza³ nañ z odcieniem zdumienia.
- Przecie to jest Rafuœ Olbromski... - rzek³ wreszcie z cicha do swego starego s³ugi.
Andrzej chwilê ³ypa³ oczyma, zanim zdo³a³ wykrztusiæ:
- Ale co te¿ to ksi¹¿ê pan!... Przecie¿ to jakiœ oficer.
Rafa³ dŸwign¹³ siê ze swego miejsca i wyci¹gn¹³ do ksiêcia rêkê.
- Rafuœ! na mi³y Bóg... Wiêc i ty miêdzy wojaki? No, chwa³a¿ Bogu, ¿eœ ¿ywy i ¿eœ siê pod
ten dach dosta³. Andrzejku! ¯ywo, ¿ywo, dajcie¿ mu osobny pokój, ten, w którym mieszka³
swego czasu.
Ranny znalaz³ siê wkrótce w dawnym swym ³ó¿ku. Chirurg opatrzy³ jego star¹ ranê na nowo,
przemy³, oczyœci³ i zalepi³ œwie¿o otrzymane pchniêcia, kaza³ mu daæ posi³ek i u³o¿yæ do snu.
Rafa³ ockn¹³ siê dopiero nazajutrz rano. Okna by³y ju¿ pó³uchylone. Stary Andrzej w swych
pantoflach z ¿ó³tej skóry bezdŸwiêcznie sprz¹ta³ w pokoju.
Rafa³ czu³ siê daleko lepiej. Mia³ wprawdzie jeszcze ból g³owy, ale ju¿ ani œladu wczorajszego ucisku. Andrzej patrza³ na niego uwa¿nymi oczyma i zgina³ sztywny kark w ³askawym
uk³onie. Wkrótce nadszed³ ksi¹¿ê z chirurgiem. Kiedy ostatni opatrywa³ rany, Gintu³t siad³
w nogach Rafa³owego pos³ania i przypatrywa³ siê obojêtnie tym czynnoœciom. Chirurg wnet
wyszed³ oznajmuj¹c, ¿e chory za dwa, trzy dni bêdzie móg³ wstaæ z ³ó¿ka.
- Cieszê siê - rzek³ Gintu³t - ¿e nie jesteœ ciê¿ej chory, gdy¿ w takim razie musielibyœmy siê
zaraz rozstaæ.
Rafa³ nie zrozumia³.
- Bêdê zmuszony wyjechaæ z Warszawy - ci¹gn¹³ ksi¹¿ê - a chcia³bym mieæ w tobie towarzysza podró¿y.
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- Niestety, jestem teraz skrêpowany s³u¿b¹ ¿o³niersk¹. Skoro tylko wyzdrowiejê, muszê siê
udaæ do obozu.
- Tam w³aœnie i ja pod¹¿ê.
- Ksi¹¿ê pan wstêpuje do wojska?
- Aha.
- Jak¿e siê cieszê!
- Nie masz czego... Ja nie z chêci walczenia z Austriakami idê do obozu. Powinien byœ mnie
rozumieæ. Idê spe³niæ powinnoœæ... Nie wiem, czy z tob¹ mogê mówiæ jeszcze jak dawniej.
Post¹pi³eœ ze mn¹ tak dziwnie... wyjecha³eœ bez s³owa oznajmienia.
Olbromski posêpnie milcza³.
- Przyszed³em tutaj nie po to, ¿eby ci robiæ jakiekolwiek wymówki. Bóg z tob¹. Rad jestem,
¿e wracasz do zdrowia.
- Nie mogê wypowiedzieæ w tej chwili wszystkiego, co miê sk³oni³o wówczas do nag³ego
wyjazdu - to tylko wyznaæ jestem zdolny...
- Nie trudŸ siê.
- Ojciec miê wezwa³...
Gintu³t uœmiechn¹³ siê pob³a¿liwie.
- Ojciec pisa³ tu do mnie po twym wyjeŸdzie, zasiêgaj¹c wiadomoœci, gdzie jesteœ.
Rafa³ zamilk³. I ksi¹¿ê siedzia³ w milczeniu. Po jakimœ dopiero czasie rzek³:
- Nieraz wspominaliœmy ciê z Mistrzem katedry...
- Czy przebywa tutaj major de With? - spyta³ bezczelnie Olbromski.
Ksi¹¿ê podniós³ na niego blade oczy i rzuci³ wzgardliwe s³ówko:
- Nie.
- Gdzie¿ jest?
- Przed Bogiem. Mistrz katedry zgin¹³.
- Walcz¹c z nami!
- Je¿eli wiedzia³eœ o tym, to dlaczego¿ trudzisz mnie i siebie niskim k³amstwem?
- W jakim celu ksi¹¿ê pan udaje siê do obozu? -wykrêtnie spyta³ Rafa³.
- W celu przypatrywania siê, jak to mam zwyczaj, biegowi rzeczy ludzkich.
- Dziwny cel... W chwili nieszczêœcia kraju... - mówi³ Rafa³ ze spuszczonymi oczyma.
- Tak s¹dzisz?
- Wczoraj by³em w bitwie. Widzia³em, ¿e tam nie ma miejsca na badania rzeczy ludzkich.
- Nie ma?
- Mo¿na tam przynieœæ duszê sw¹ i cia³o z wiar¹ w skutecznoœæ boju. Wtedy siê jest potrzebnym. Kto by szed³ po to, ¿eby patrzeæ, jak inni umieraj¹...
- Jeœli miê pamiêæ nie myli, mo¿na dostrzec jeszcze jedno miejsce w bitwie, w³aœnie dla siebie.
- Nie rozumiem.
- Bo te¿ z³ym by³eœ uczniem, twardego by³eœ karku i zmys³owych oczu.
- Dziœ jestem ¿o³nierzem i za jedyn¹ cnotê uznajê i wyznajê niez³omne mêstwo.
- Mówisz te¿ jak ¿o³dak.
- Ka¿dy dziœ cz³owiek na tej ziemi powinien byæ ¿o³nierzem. Widzia³em, jak genera³ Sokolnicki po ¿o³niersku sta³ piersi¹ ca³¹ naprzeciwko wroga.
- Widzisz, bracie, ja jestem ten, który o wszystkim i o tym mêstwie Sokolnickiego chce mieæ
swój w³asny s¹d, wywa¿ony z sumienia.
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- Nie pora na to.
- Mnie zawsze pora.
- Nie! Teraz pora iœæ na wa³y! Kto ¿yje! Czyniæ, co ka¿¹.
Ksi¹¿ê spochmurnia³. Zaæmi³a siê jego twarz. Rzek³ wstaj¹c ze swego miejsca:
- Nie pora ju¿ na to, co tak ordynarnie zalecasz mi, mój rycerzu, ale tylko z tego wzglêdu, ¿e
podpisano konwencjê: Warszawa bêdzie ust¹piona Austriakom.
- Kto podpisa³?! - krzykn¹³ Rafa³ wyskakuj¹c z ³ó¿ka.
- Le¿ spokojnie.
- Za krew, co bluznê³a z tysi¹ca kilkuset piersi na drodze raszyñskiej - ust¹pienie!
- Le¿ spokojnie. Ju¿ wojska nasze id¹ na Pragê.
- Wiêc jestem jeniec?!
- Ranni w potrzebie raszyñskiej maj¹ prawo po wyleczeniu siê iœæ do swych brygad. Gdy siê
wyli¿esz, pójdziemy obadwaj. A po drodze jeszcze ze sob¹ porozmawiamy. Teraz masz jeszcze gor¹czkowe w gêbie i mo¿e dlatego brutalne s³owa, a ja tego nie znoszê.
- Raczy ksi¹¿ê przebaczyæ...
- Nie jestem wcale obra¿ony, aczkolwiek lubiê prowadziæ roztrz¹sania bez krzyku.
- Kiedy¿ st¹d wyjdziemy?
- Jak tylko ty i twoi kamraci, a przynajmniej pewna ich garstka, bêdziecie mogli staæ na
nogach.
- Czy nie wiadomo ksiêciu, gdzie siê obraca genera³ Sokolnicki?
- Poszed³ ju¿ na Pragê.
- Czy Austriacy s¹ ju¿ w mieœcie?
- Nie, jeszcze ich nie ma. Zapewne w tych dniach wejd¹. Konwencja jest zaszczytna i, ile ja
wnosiæ mogê s³abym rozumem ze wszystkiego, nadzwyczajnie dla nas zyskowna.
- Jak¿e to?
- Masa wojska cesarskiego uwiêziona zostanie w stolicy, a nasz ¿o³nierz wyruszy w pole...
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Rada
Nim up³ynê³o zawieszenie broni, rankiem dnia dwudziestego trzeciego kwietnia ksi¹¿ê Gintu³t
schodzi³ ze wzgórz Dynasowskich w towarzystwie Rafa³a dla przeprawienia siê za Wis³ê.
Ulice, przez które d¹¿yli, by³y puste, a okna pozamykane okiennicami. Ju¿ most na pontonach naprzeciwko ulicy Bednarskiej by³ zwiniêty, a i same krypy z materia³em wojskowym
wyprawione w dó³ rzeki. Mieli tedy przebyæ Wis³ê ³odzi¹. Gintu³t zatrzyma³ siê u stóp wzgórza i wodzi³ okiem po swym pa³acu, który zostawia³ na ³asce obcego rz¹du i kilku starych
lokajów, pe³en chorych oficerów i ¿o³nierzy. Nie by³o tam ju¿ miejsca dla niego, gdy¿ liczba
rannych trzystu dochodzi³a.
- Zdaje siê - rzek³ z cicha do Rafa³a - ¿e ju¿ wiêcej nie zobaczê tego domu. Praga nie jest
objêta konwencj¹. £atwo przewidzieæ, ¿e nast¹pi bombardowanie Warszawy przez Pragê
i Pragi przez Warszawê. Urodzi³em siê pod tym dachem, tam jest moja biblioteka, zbiory, pami¹tki... ¯egnaj, stara chato...
Rafa³ usi³owa³ skleiæ coœ pocieszaj¹cego, ale ksi¹¿ê machn¹³ rêk¹. Zeszli ku rzece i zd¹¿ali
jej wybrze¿em, pustkami ulicy Dobrej a¿ do rogu Bednarskiej. Obmurowany kana³ wodny,
siêgaj¹cy od Wis³y w g³¹b ulicy Dobrej, dziwacznie teraz wygl¹da³ po zdjêciu pontonów. T³uk³y siê w nim ³odzie przewoŸników, wrzaskliwie zapraszaj¹cych do jazdy za wodê. Ksi¹¿ê
i Rafa³ siedli w jedn¹ z nich i wkrótce stanêli na tamtym brzegu. W okopach pe³no by³o wojska. Rewidowano i sprawdzano to¿samoœæ osób przybyszów zza Wis³y, ci¹gniono ich do jakichœ w³adz na ulicy Olszowej, które nie mog³y sobie daæ rady i nie wiedzia³y, jak siê w³aœciwie zachowywaæ.
Po za³atwieniu formalnoœci wyszli z dusznych izdebek w drewnianych barakach, gdzie ludzie
dusili siê czekaj¹c na swoj¹ kolej, i poczêli szukaæ wyjœcia z obrêbu okopów. Szli tedy w ulicê Brukowan¹, prostopad³¹ do Wis³y, ale trzeba by³o stamt¹d cofn¹æ siê, gdy¿ zabrnêli w k¹t
naro¿nikowy trzeciej lunety. ¯o³nierz-wartownik wskaza³ im w³aœciw¹ drogê, która prowadzi³a miêdzy dwoma skrzyd³ami koszar wojskowych, zd¹¿a³a do szyi drugiego biretu, stamt¹d sz³a na prawo i wychodzi³a w stronê ratusza oraz rogatek Bródzieñskich. Wydostawszy
siê z obrêbu szañca przedmostowego Gintu³t przystan¹³ na przeciêciu dróg i patrza³ na fortyfikacje. Zrazu twarz jego by³a senna i bezs³oneczna, znudzona i skrzep³a w smutku. Ale oto
wzrok mu siê o¿ywi³.
- A wiesz ty - rzek³ szeptem, jakby siê ba³, ¿e ich ktoœ mo¿e pods³uchaæ - ¿e to jest wcale
godny szañczyk! Na mi³y Bóg... Widzisz ty tamten biret œrodkowy, ostrzem zwrócony w rogatkê Z¹bkowsk¹? To têga sztuka. Albo i tamta luneta zwrócona ku rogatkom Golêdzinowskim i drodze do Nowego Dworu. W³aœciwie to ona jedna, sierota, i ku Warszawie siê zwraca. Któ¿ by pomyœla³, ¿e taki los ci padnie, niebo¿ê, przeciwko matce Warszawie dziób swój
i pazury nastawiaæ...
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Zawróci³ siê na lewo w kierunku trzeciej reduty, zamykaj¹cej dostêp od ulicy Sprzecznej i rogatek Grochowskich. Z o¿ywieniem poœpieszy³ wielkimi krokami w stronê Saskiej Kêpy i rozpatrywa³ szaniec nad ³ach¹ obok drogi, okop na samej Kêpie za promem ³achy tu¿ nad Wis³¹,
a obok drogi do m³yna wodnego. Ogl¹da³ teraz uwa¿nie i szczegó³owo skarpy nasypów id¹cych
ponad Wis³¹ od szañca przedmostowego a¿ do zagiêcia ³achy. Wróci³ potem na drogê i szed³
w zamyœleniu, kieruj¹c siê ku klasztorowi bernardynów. W pewnej chwili zapyta³:
- Czy nic wiesz czasem, jakie s¹ szañce za rogatk¹ Grochowsk¹?
- Nie wiem.
- Pamiêtam z dawnych czasów... Szed³ tam nasyp od Kamionek, przecina³ drogê okuniewsk¹
i w pobli¿u traktu do Radzymina koñczy³ siê têgim barkanem.
- Nie wiem tego.
- Szkoda, ¿e nie mo¿emy zobaczyæ na w³asne oczy, czy s¹ jakie dzie³a w tamtej stronie, na
prost Targówka. Ale nie ma ju¿ czasu. Œpieszmy siê!
Wielkimi kroki minêli klasztor bernardyñski i weszli w ulicê Szerok¹. T³oczy³o siê tu mnóstwo furmanek, bud przekupniów, brnê³a lekka piechota wolty¿erska. Ksi¹¿ê naj¹³ furmankê
nie pytaj¹c siê o cenê. Wsiedli i przez rogatki Golêdzinowskie wyjechali pod szaniec przedrogatkowy. Droga okr¹¿a³a go ko³em z prawej strony, tote¿ ksi¹¿ê móg³ dobrze obejrzeæ nasypy, równie jak g³êbok¹ fosê wodn¹, która sz³a od szañca do Wis³y.
- Têga ksiê¿a rogatywka... - mówi³ na pó³ do siebie. - Niczego... Nie myœla³em, ¿eby tutaj
takich prac dokonano... Ch³opiec! - zawo³a³ na woŸnicê - jedŸ no mi ¿ywo, œpiesz siê...
Wózek potoczy³ siê traktem do Nowego Dworu. Na prawo widaæ by³o przed rogatk¹ Z¹bkowsk¹ jeszcze dwa w polu szañce, oddzielnie jeden od drugiego, rzucone na prost ¿ydowskiego cmentarza. Mg³a jeszcze sta³a nad nizinami, nad ³achami, sz³a z wód, z zalewisk,
z szeroko wyci¹gniêtych ramion Wis³y. Wózek szybko pomyka³ za wojskiem, którego stra¿
przednia zostawa³a pod rozkazami Sokolnickiego. Dopêdzili wojska o jakie dwie mile od
Pragi, na po³owie drogi z Warszawy do Modlina. Baga¿e sz³y przodem pod eskort¹ trzystu
ludzi. Piechota mia³a ¿ywnoœci na dni cztery, po szeœædziesi¹t ostrych ³adunków i po dwie
ska³ki. ¯o³nierze wyszli z okopów Pragi o ciemnej nocy. Teraz w marszu, prowadz¹cym
w trójk¹t miêdzy Wis³ê, Bug i ujœcie Narwi, bez wiadomoœci dok¹d i po co id¹, sarkali omal
nie g³oœno.
Brygada Sokolnickiego sk³ada³a siê z trzech regimentów: dwunastego, ósmego, szóstego.
Genera³ Kamieniecki na czele regimentów: pierwszego, drugiego i trzeciego dawa³ stra¿ odwodow¹. Artyleria, przywi¹zana do batalionów, sz³a w szyku bojowym, ka¿da sztuka za swym
batalionem. Awangarda i ariergarda sz³y o piêæset kroków tylko oddalone od kolumny. Co
kwadrans dawano wojsku krótki spoczynek i uprowadzano je dalej a dalej forsownym krokiem. Baga¿e mia³y rozkaz nie wkraczaæ do fortyfikacji Modlina, lecz wyjœæ poza nie od strony P³ocka i tam zatrzymaæ siê w jednej linii. Furmanka wioz¹ca ksiêcia Gintu³ta dosta³a siê
miêdzy markietanów, z których ka¿dy mia³ numer daj¹cy mu prawo do dwu wozów. Wnet
piesi i jad¹cy markietanie oraz markietanki zaczêli sarkaæ i odwo³ywaæ siê do dywizyjnego
wagenmajstra, a¿eby usun¹³ now¹ podwodê za kolumnê wojska. Po rekomendacji uda³o siê
przecie Rafa³owi i ksiêciu pozostaæ w kolumnie i zawi¹zaæ rozmowê z oficerami. Nikt z nich
nie rozumia³ celu tego marszu. Przewidywali tylko, ¿e zamkn¹æ siê przyjdzie w fortecy. Zniechêcenie by³o ogólne. Po po³udniu czo³o kolumny zbli¿y³o siê do Modlina, ale bryczka ksi¹¿êca d³ugo musia³a pozostaæ na miejscu.
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Genera³ brygady Biegañski od³amywa³ z kolumny swojej jeden batalion dla pilnowania mostu, który w³aœnie z ³y¿ew warszawskich przytwierdzono kotwicami i zaœcie³ano pomostem.
Rafa³ powzi¹³ wiadomoœæ, ¿e genera³ Sokolnicki wskazuje brygadom miejsce ich w obozie,
ca³a bowiem piechota otrzyma³a rozkaz obozowania militarnie z zachowaniem wszelkich
ostro¿noœci wojennych. Po d³ugiej przerwie otwar³a siê wreszcie droga i ksi¹¿ê Gintu³t powzi¹³ wiadomoœæ o miejscu pobytu sztabu. Tam kaza³ jechaæ.
Zbli¿aj¹c siê traktem do Starego Modlina spotkali jad¹cego w gronie kilku oficerów ró¿nego stopnia genera³a Niemojewskiego. Stary legionista przypatrzy³ siê dobrze ksiêciu i zagadn¹³ go z konia:
- Jakim to prawem, moœci ksi¹¿ê, na moje podwórko?
- Tak-¿e to szerokie zatoczy³o p³oty? A¿ po Modlin?
- Tak jest! Musicie z waszych Galicjów chodziæ do nas w Wielkopolskê, chc¹cy wytchn¹æ.
Do kogo ksi¹¿ê?
- Mam interes do kogoœ z naczelników.
- Mo¿e a¿ do samego wodza?
- A pewnie, ¿e i do niego przyjdzie dotrzeæ.
- Nie wiem, czy siê to uda, bo w³aœnie zd¹¿am na radê wojenn¹.
- Och, to nie mam po co siê œpieszyæ...
- Osobliwie, jeœli sprawa prywatnej natury.
- Prywatnej nie prywatnej, ale osobista. Chcê daæ, co mam ze sob¹, na formacjê szpitalów wojskowych, lepiej urz¹dzonych, ni¿em to widzia³ w Warszawie po akcji raszyñskiej. A nadto...
- Jeœlibym móg³ pomóc...
Genera³ podjecha³ bli¿ej do bryczki. Rafa³ wysiad³ z niej i szed³ œcie¿k¹ nad rowem. Ksi¹¿ê
z genera³em rozmawiali z cicha:
- Mam tu za Œwidrem, w Galicji - mówi³ ksi¹¿ê - parê wiosek. By³oby tam ³atwo utworzyæ
jaki batalion, a mo¿e i pu³k nie najgorszy, gdyby tylko jakiœ oddzia³ przekrad³ siê za kordon
i zwo³a³ lud m³ody. Chcia³em w³aœnie rady zasiêgn¹æ...
- Brawo, panie bracie! Ho-ho... Idziemy z tym do wodza. Tak-¿e nam gadajcie, Galicjanie!
- Dobrze waæpanu dworowaæ sobie z naszej galicyjskiej niedoli, gdy masz dom i wioskê pod
bokiem.
Wkrótce wjechali w op³otki wsi i zatrzymali siê przed murowan¹ ober¿¹: Zaledwie Niemojewski otwar³ drzwi, pos³yszeli w s¹siedniej stancji gwar ¿ywej rozmowy. Ksi¹¿ê chcia³ zatrzymaæ siê w pierwszej izbie, ale Niemojewski poci¹gn¹³ go ze sob¹ i przedstawi³ zgromadzonym. Ma³o kto zwróci³ na to uwagê. Widaæ by³o od rzutu oka, ¿e na tym posiedzeniu musi
byæ powziêta decyzja zasadnicza. Wszystkie twarze by³y pe³ne niepokoju, skupienia i ciekawoœci dochodz¹cej a¿ do granic trwogi. Ksi¹¿ê Poniatowski, wt³oczony na ma³¹ kanapkê za
okr¹g³ym sto³em, zwija³ i rozkrêca³ d³oni¹ arkusz papieru. Obok wysoko zas³anego ³ó¿ka sta³
Zaj¹czek, z przesadn¹, umyœlnie podkreœlan¹ s³u¿bistoœci¹ nie zajmuj¹c miejsca, nie oœmielaj¹c siê usi¹œæ. W k¹cie pokoju od œciany do œciany chodzi³ olbrzymi D¹browski.
Wielka twarz jego, d³ugi, miêsisty, pa³kowaty nos, wygolone wargi grubych ust, ka¿dy musku³ drga³ i kurczy³ siê od wewnêtrznych wzruszeñ. Wielka rêka niecierpliwie wichrzy³a i tak
ju¿ nastroszone w³osy. Sapa³, przystawa³, ogl¹da³ zebranych oczyma i znowu zaczyna³ chodziæ w swoim k¹cie. Pod œcian¹ sta³ ze skrzy¿owanymi na piersiach rêkoma Sokolnicki, Biegañski, dalej Kamiñski, Kamieniecki, Fiszer, Piotrowski, Hebdowski, Grabowski, Woyczyñski, Izydor Krasiñski, Ro¿niecki, Hauke.
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Kiedy Niemojewski z Gintu³tem wszed³ do pokoju, D¹browski przypatrzy³ siê goœciowi
i rzek³ pó³g³osem:
- Gdzie ja go widzia³em?...
Ksi¹¿ê uk³oni³ mu siê z dala. Stary genera³ pokiwa³ ku niemu g³ow¹ i mrucza³ do siebie:
- Aha, ju¿ wiem... Zestarzeliœmy siê, moœci panie, od tamtych czasów w Weronie, kiedyœ to
miê tradowa³ o szkapy Aleksandra Macedoñczyka...
Wszyscy zwrócili na przybyszów spojrzenia, w których malowa³a siê myœl nie o tym wcale,
na co patrz¹.
- Moœci ksi¹¿ê! - rzek³ Niemojewski do naczelnego wodza - id¹c tutaj spotka³em ksiêcia Gintu³ta. Ma on zamiar ufundowaæ pu³k jazdy na swój koszt wy³¹cznie. S¹dzi³em, ¿e wasza ksi¹¿êca moœæ raczy przyj¹æ...
- Cieszê siê niewymownie z ofiarnoœci obywatelskiej waæpana. Ale czas nie po temu...
Po chwili, jakby dla naprawienia tego, co powiedzia³, dorzuci³:
- S³u¿yliœmy pod dawnymi znakami, nieprawda¿? Przypominam sobie...
Gintu³t sk³oni³ siê z dala.
- Racz, moœci ksi¹¿ê, zaj¹æ miejsce. Mamy tu radziæ o dalszych naszych krokach. Mo¿e nam
podasz myœl szczêœliw¹... Gintu³t zatrzyma³ siê u drzwi i g³êbokim spojrzeniem, pe³nym mi³oœci i ¿alu, ogl¹da³ tych ludzi.
- Tak tedy - rzek³ wódz naczelny - raczcie, waæpanowie, daæ radê, co dalej czynimy.
To mówi¹c podniós³ sp³oszone oczy przede wszystkim na Zaj¹czka. Wyraz antypatii, dochodz¹cej do najwy¿szych granic, wyrywa³ siê z tych oczu. Wyraz dumy i wzgardy drga³ w ka¿dej sylabie s³ów:
- Proszê przede wszystkim o zdanie ichmoœæ panów genera³ów dywizji.
Zaleg³o milczenie.
- To, co przedstawi³em, nie jest moim w³asnym widzimisiê - ci¹gn¹³ jeszcze ksi¹¿ê Józef. -Ja
osobiœcie gotów jestem na wszystko. Kaza³em Hornowskiemu waliæ przede wszystkim mój
dom „Pod Blach¹”, jeœli przyjdzie do bombardowania Warszawy.
Wyraz jadowitego szyderstwa przewin¹³ siê po w¹skich wargach Zaj¹czka.
- S¹dzê-rzek³ ten naczelnik dywizji-¿e nie przyjdzie a¿ do takiej klêski ostatecznej...
- Jak bombardowanie Warszawy... -wtr¹ci³ Fiszer pragn¹c, widocznie, z³agodziæ sens s³ów
starego zawistnika.
- Jak zburzenie pa³acu „Pod Blach¹”... - wyr¹ba³ Zaj¹czek zwracaj¹c siê ku Fiszerowi z tym
samym uœmiechem, zmazanym w jadowitej z³oœci.
Wódz zniós³ to spokojnie. Blady z ran Fiszer rzek³ dalej: - Dlaczego s¹dzisz, generale, ¿e nie
przyjdzie do tego?
- Tak s¹dzê. Strza³y z Pragi na Warszawê wegna³yby Austriaków w biedê nie lepsz¹ od pamiêtnej sprzed lat piêtnastu. Tote¿ nie zaczn¹ oni strzelaæ na Pragê. Ale có¿ mi z tego, ¿e
zatrzymamy tê fortecê i skraweczek ziemi? Gdzie¿ siê tu podziaæ? Z czego wy¿ywiæ ¿o³nierza? Prusaki nad karkiem, tych trzydzieœci tysiêcy z gór¹, miasto zajête, pop³och, a Cesarz
o setki mil, Jesteœmy jak ³acha przed przyp³ywem.
- To wiemy, ale jaki¿ wniosek? - rzek³ oschle ksi¹¿ê Poniatowski.
- Moje zdanie jest takie: zebraæ wszystkie si³y co do nogi w hufiec, przejœæ Wis³ê i forsownym marszem d¹¿yæ przez Œl¹sk Cieszyñski do Saksonii. Z³¹czyæ siê z Cesarzem i czyniæ, co
rozka¿e. Oto wszystko.
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- Ksiêstwa tak porzuciæ nie mamy prawa! - wtr¹ci³ Fiszer porywczo. - Có¿ pomyœli sobie
mieszkaniec? Po jednej bitwie, po odst¹pieniu Warszawy precz uchodzimy z kraju!...
- Mnie przede wszystkim wcale nie obchodzi zdanie mieszkañca - odrzek³ Zaj¹czek - tylko
moje zdanie, to znaczy racja wojskowa. Jestem genera³em Cesarza, nie mam prawa zmarnowaæ wojska, które mi powierzy³, a tu mogê je tylko zmarnowaæ.
Szmer niechêci wion¹³ po zgromadzeniu.
- Tak, tak, tak! Ja powtarzam tê sam¹ myœl: jestem genera³em cesarskim i tylko cesarskim...
- A waæpan co radzisz czyniæ? - zwróci³ siê ksi¹¿ê Józef do Fiszera, widocznie pragn¹c przerwaæ potok s³ów Zaj¹czka.
- Prêdzej bym wola³ zamkn¹æ siê w fortecach i czekaæ. Jest Modlin, G³ogowa, Gdañsk, Kistrzyñ. W ka¿dej z tych fortec jest garœæ naszego ¿o³nierza. Mo¿emy siê broniæ miesi¹cami.
- O g³odzie - wtr¹ci³ Zaj¹czek zapisuj¹c coœ w swoim notesie.
- Wola³bym broniæ siê o g³odzie ni¿ ujœæ z kraju. Ja znam siê z g³odem, wiêc wiem, co mówiê!
- Tote¿ waæpan mo¿esz siê g³odziæ do woli, ale nie masz prawa g³odziæ ¿o³nierza. Kiedy
mówiê o wyjœciu z kraju, to w tej chwili ¿ywiê nadziejê powrotu maj¹c Cesarza na czele armii. Nie ucieczkê doradzam, tylko wyjœcie z pu³apki, manewr wojenny. Sami tu nic nie zbudujemy. Stracimy tylko tê garstkê naszych rekrutów, dzia³ka i na tym nasz haniebny koniec.
- Widzieliœmy wszyscy tych rekrutów w boju... - zacz¹³ ksi¹¿ê Józef.
- Cokolwiek ksi¹¿ê pan raczy powiedzieæ na pochwa³ê tych, powtarzam, kantonistów, to tylko powinno zachêcaæ do wykonania mego planu. Z³o¿ymy ich tu kupami znowu w jakim
Raszynie i znowu zawrzemy zaszczytny akt z³o¿enia na kupê pruskich karabinów. Powtarzam: to nie nasz ¿o³nierz, tylko posi³kowy, wiêc cesarski.
Ksi¹¿ê by³ blady jak papier, który trzyma³ w rêce. Genera³owie milczeli, ale znaæ by³o, ¿e
wiêkszoœæ podziela zdanie Zaj¹czka albo nie ma ¿adnego. Po d³ugiej i ciê¿kiej ciszy mówca
rzek³ ³agodniej:
- Ja tu zreszt¹ s³ysza³em, oprócz swego jedno tylko zdanie, Fiszera. Rad bym wys³uchaæ innych opinii.
- S¹dzi³bym - zacz¹³ mówiæ genera³ Kamieniecki - ¿e moglibyœmy posun¹æ siê ku granicom
litewskim i czekaæ tam sprzymierzeñca.
- S³yszymy o obywatelach galicyjskich, gotowych z³o¿yæ nowe pu³ki... - wtr¹ci³ Sokolnicki.
- To ostatnie jest szczególnie pocieszaj¹c¹ nowin¹. Nieprzyjaciel rozsiad³ siê w naszej stolicy, a my werbujemy pu³ki za jego kordonem, w jego kraju, pod jego okiem. To przynajmniej
po polsku! -szydzi³ Zaj¹czek.
- Rzeczywiœcie, ¿e to po polsku! - ozwa³ siê z k¹ta D¹browski grubym, chrapliwym g³osem.
- Tak robi³ stary Czarniecki: Ty, Rakoczeñku, do mnie, na moje œmiecie, to ja, Rakoczeñku,
do ciebie! A tu jeszcze nie na cudze, mospanku, tylko na swoje w³asne.
Wszyscy spojrzeli ku starcowi i wlepili oczy w jego oblicze. - „Ja” - to znaczy ów pu³k jeszcze nie sformowany za cudz¹ granic¹... Czarniecki!... - mrukn¹³ Zaj¹czek, bokiem zwrócony
do antagonisty i nie patrz¹c na niego.
- „Ja” - to znaczy my wszyscy, ¿o³nierze, jak tu jesteœmy! - Zbyt to dla mnie enigmatyczne.
- To jasne jak s³oñce. Waæpan widzisz ten plan od czterech dni, bo œlepy by go nie widzia³,
ale po zwyczaju z pychy m¹cisz w g³owach i w sumieniach...
- Moœci panie! -zapieni³ siê Zaj¹czek szarpi¹c rêk¹ szpadê. - ¯ebyœmy nie zapomnieli, ¿eœ
miêdzy nami rang¹ najstarszy - ci¹gn¹³ D¹browski. - Pamiêtamy.
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- Jestem rang¹ najstarszy, to niew¹tpliwa. Nie dlatego jednak poda³em zdrow¹ i jedyn¹ radê,
tylko dla pospolitego dobra. Niech ksi¹¿ê Ferdynand pójdzie na ziemie pruskie i pobudzi
Wszechniemce - co wtedy? Kto bêdzie broni³ ludu, o którego mniemania tak wam chodzi?
Rozdepc¹ go wtedy i w obcy nam naród obróc¹.
- To samo mogliby zrobiæ bez chodzenia we Wszechniemce, gdybyœmy, stosownie do rady
waœcinej, szli marszem... w tropy Dyherrna.
- Jam ju¿ wszystko powiedzia³. Teraz s³ucham rozkazów.
D¹browski przez chwilê milcza³. Potem ciê¿kimi kroki bezwiednie wyszed³ ku œrodkowi izby.
Olbrzymie jego cia³o ledwie siê mieœci³o w ciasnym wojskowym uniformie. Ciê¿ko westchn¹³. Obejrza³ p³omieniami oczu twarze genera³ów i rzek³:
- Moja rada jest taka: nie ust¹piæ! Ani piêdzi. Owszem napaœæ!
- Dobra rada... - Ÿgn¹³ go szyderstwem Zaj¹czek.
- Napaœæ co tchu, nim przekrocz¹ Wis³ê. Jeszcze jej nigdzie nie przeszli. Mostu nie maj¹.
Jeœli tedy j¹ przejd¹, to w bród albo na krypach, to znaczy garstk¹. Tê zgnieœæ napaœci¹. Nim
most zbuduj¹, przejœæ Œwider i ca³¹ si³¹ zagarniaæ Galicjê po prawej stronie Wis³y a¿ do jej
Ÿród³a. Mo¿emy po drodze zetkn¹æ siê z Cesarzem i ksiêcia Ferdynanda wzi¹æ we dwie kluby. Ca³¹ Galicjê skrzykn¹æ i podnieœæ. Nasza to ziemia rodzona. Od wieków... Na g³os twoich kroków, wodzu, ca³a siê zatrzêsie po szczyt karpacki. Z tym ¿o³nierzem, który sta³ nad
b³otem raszyñskim... Mocny Bo¿e! Widzia³em przecie tymi starymi oczyma, co ju¿ nie na
jedno patrza³y... IdŸ w kraj nie jako oficer, lecz jako zwiastun!
- Prawdê powiedzia³! - jak jeden krzyknêli genera³owie. Poniatowski po tych s³owach wsta³
i oczy jego zaszkli³y siê ³zami rycerskiego uniesienia. Wszyscy zbli¿yli siê ku D¹browskiemu. Twarze ogniem gorza³y.
- Za wygran¹ bitwê obstoi takie s³owo! - rzek³ twardo Sokolnicki.
- Pójdziesz z nami, generale! - mówi³ wyci¹gaj¹c rêkê wódz naczelny.
- Nie - odpowiedzia³ twórca legionów. - Szczerze wyznam, co w sercu: stary jestem i do s³uchania rozkazu ciê¿ki. Rogata dusza - to darmo. Co robiê, to robiê sam ze siebie i wtedy dopiero z ramienia. Takim ju¿ warcho³. Na tym mi ¿ycie zesz³o. Oto, moœci ksi¹¿ê, daj mi rozkaz. Tego us³ucham. Ka¿ wsi¹œæ na bryczkê i jechaæ w Poznañskie. Moja to dziedzina. Nim
dojdziesz do Krakowa, ja ci znad Gop³a t³um Mazura przywiodê...
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Szaniec
Drobny deszcz sia³ bez przerwy na zielon¹ ju¿ nizinê Wis³y. Sosnowe lasy zapachnia³y wiosennym obarem. Brzoza miêkk¹ i lotn¹ mgie³k¹ siê zda³a miêdzy soœniami Mazowsza. Bataliony dwunastego pu³ku piechoty pod wodz¹ pu³kownika Weyssenhoffa, drugi pu³k jazdy
i dwa dzia³a artylerii konnej, wszystko pod w³adz¹ naczeln¹ Sokolnickiego, chy³kiem a lekko
dyba³y spod okopów Pragi nad Œwider. Kolumna ta, która bagnetem pu³ku Weyssenhoffa zdoby³a wioskê Grochów naje¿on¹ austriackimi dzia³ami, wyszed³szy z Radzymina 29 kwietnia,
prawie bez przerwy sz³a forsownym marszem wzd³u¿ Wis³y, starodawn¹ drog¹ na Goc³aw,
Lasy, Zerzeñ, Miedzeszyn, Falenicê i Œwidry Dalsze. Lasy by³y puste, piaski zdeptane przez
ustêpuj¹cego Austriaka, porzniête od kó³ armatnich. Nikt nie wiedzia³, jak¹ si³ê nieprzyjaciel
przerzuci³ na prawy brzeg Wis³y, czy mia³ gotowy most, czy tylko przewióz³ czêœæ wojska na
krypach. Ch³opi z Falenicy nie umieli nic powiedzieæ. Po wiórach œwie¿ych, gêsto w rzece
p³yn¹cych, rybacy nadbrze¿ni wnosili, ¿e most chyba gdzieœ w górze buduj¹. Jeden z przewoŸników, któremu uda³o siê dotrzeæ do tamtego brzegu, przywióz³ wiadomoœæ, ¿e Niemcy
zabrali z Warszawy cieœlów, ilu znaleŸli, i wszystkich pognali do Góry Kalwarii. Wspomina³
tak¿e, jakoby pewien zdrajca Prusak wyda³ sk³ad drzewa obrobionego na Szulcu, ale te wiadomoœci by³y mêtne i tr¹ci³y plotk¹. Na równych i ja³owych piaskach, których jeszcze trawa
nie okry³a, w pobli¿u ZagoŸdzia, strwo¿eni wieœniacy zeznawali, ¿e Niemce dopiero co przesz³y w stronê Œwidrów i ¿e coœ musia³y spaliæ po drodze, bo dym wali³ spomiêdzy drzew. Ile
na to pozwala³y si³y koni ci¹gn¹cych w piachu armaty, Sokolnicki poœpiesza³ w marszu.
Z rana 1 maja ujrzeli wynurzaj¹ce siê z jednolitych sosnowych borów olbrzymie sokory Nadœwidrza, dalekie piaski, wody Wis³y, zamglone smugi drzew tamtego brzegu, pod Zawadami,
Kêp¹ Oborsk¹ i dalej a¿ pod Oborkami, Jeziorn¹, £êgiem, po Gassy i Czernid³o, ton¹ce w oddaleniu. Wkrótce stanêli nad brzegiem Œwidra. Po wiosennym roztopie jeszcze woda nie opad³a. Wartko bulgota³a miêdzy pniami olch, w cieniu kilkusetletnich sosen wrastaj¹cych w wydmy piasków i w cieniu topoli nadwiœlañskich. Stan¹wszy ju¿ nad rzek¹ w pobli¿u jej ujœcia
do Wis³y, naprzeciwko wioski Œwidry Ma³e, która le¿y po tamtej ju¿ stronie, a wiêc w ówczesnej Galicji, zobaczyli przed sob¹ most dopiero co spalony. pale jego by³y jeszcze czerwonymi g³owniami i kurzy³y siê obficie. Wieœniacy ze Œwidrów stali na wzgórku obok swoich chat ze s³omianymi strzechy i przypatrywali siê w milczeniu. Ani jeden siê nie ruszy³,
pomimo ¿e ich wzywano znakami i krzykiem. Na b³oniu z tamtej strony rzeki zieleni³y siê
ju¿ pêdy wierzbowe i pastuch dogl¹daj¹cy krów weso³o wygrywa³ na fujarce. Przywo³ano go
nad brzeg, ¿eby pokaza³, gdzie tu woda najp³ytsza. Pr¹d lecia³ wartko, lecz widaæ by³o piasek
na dnie. ¯o³nierze zzuwali weso³o ci¿my, kamasze i zawin¹wszy pantalony szli w bród za
przewodem pastucha. Ciê¿ko by³o z przepraw¹ armat, ale je przeci¹gniêto bez szwanku i wywleczono z wody. Za mostem droga sz³a wci¹¿ lasem w stronê Karczewia. Kolumna wytchnê437

³a w Œwidrach oraz na okolicznych wydmuchach litego piasku. Radoœæ by³a powszechna z tego tytu³u, ¿e stare wierzby ju¿ zieleniej¹, ¿e siê w³amano w granice Galicji i ¿e pastuch tak
po swojsku wycina na ligawce. Ch³opi miejscowi rozpowiedzieli dowódcy ca³¹ historiê spalenia mostu i przemarszu Austriaków do Karczewia, nie potrafili tylko objaœniæ, gdzie istnieje. przewóz na Wiœle. Oko³o po³udnia Sokolnicki ruszy³ w pochód. ¯o³nierze szli raŸno. Pikiety nie dawa³y ¿adnego znaku alarmuj¹cego. Wyszed³szy z lasu na piaski wyniesione ponad Wis³ê, które otaczaj¹ Karczew zanurzony w tym sypkim morzu, nie dostrzegali nigdzie
nieprzyjaciela. Gdyby nie zbyt wyraŸne œlady armat, konnicy i piechoty, Sokolnicki sk³onny
by by³ do przypuszczenia, ¿e nieprzyjaciel czyha w zasadzce, gdzieœ w lasach otwockich,
daleko, szeroko, jak oko siêgn¹æ zdo³a, rozci¹gniêtych. Dopiero zbli¿ywszy siê pod same
domy Karczewia i zaj¹wszy pozycjê na piaszczystych wzniesieniach poza Kêp¹ Nadbrzesk¹,
spostrzegli wojska austriackie przeprawiaj¹ce siê za Wis³ê na krypach. Ch³opi wezwani
z Nadbrzezia i Kêpy zeznali, ¿e ca³a si³a austriacka, która przysz³a by³a zza Œwidra, teraz
przeprawia³a siê w³aœnie. Sokolnicki od³ama³ od swej kolumny szwadron jazdy, dwie kompanie piechoty i rzuci³ siê w nizinê wiœlan¹. G³ówna si³a jego wojska zajmowa³a Karczew.
£êgi nadwiœlañskie, okryte ju¿ runi¹ wiosenn¹, cudowny wystawia³y widok. Kwiat jary je
ubarwi³. Iwina przydro¿na wypuœci³a z pniów jasne rózgi. Rozlana struga Jagodna tworzy³a
modre jeziorka i pasmugi œwietliste, po których wiosenny wietrzyk chwia³ i przegania³ œliczne fale. Gdy wojsko wesz³o w wieœ, nadziwiæ siê nie mog³o jej krasie. Jak¿e ta Kêpa odmienna by³a od swoich siostrzyc na p³askowy¿u piaszczystym, które sta³y o wiorstê! T³usta ziemia, przesi¹k³a wilgoci¹, czarowa³a tu nieobliczalnym mnóstwem roœlin i pachnia³a kwiatami. Z urodzajnej nad miarê gleby strzela³y w niebo drzewa jak z baœni, rozrasta³y siê sady
owocowe tworz¹c jeden ogród tak zwarty, ¿e œród niego ledwo siê mog³a przecisn¹æ wioskowa ulica. Obfitoœæ wikliny poda³a wieœniakom sposób wygrodzenia dróg, œcie¿ek, ogródków,
gumien i sadów. Ka¿de siedlisko by³o jak œwiat odrêbny. Bielone chaty œwieci³y siê miêdzy
rozkwitaj¹cymi drzewami. Zamo¿noœæ, ch³opskie bogactwo wia³o z ka¿dego k¹ta, dobytek
przewala³ siê przez próg i p³ot. Po zap³ociu stali parobcy jak dêby, dziewczêta jak ³anie, lud
oswojony z hukiem wylewów Wis³y, z groz¹ i niebezpieczeñstwem.
Dopiero têdy przesz³y Niemce. Ko³a ich armat i wozów rznê³y siê po osie w glinie bezdennej
a rozmok³ej na ¿ur. Jeszcze le¿a³y w poprzek ¿erdzie, ko³y, dr¹gi, pawêzy, którymi podwa¿ali
z bajora swe statki. Jeszcze ciek³y bryzgi b³ota rozpierzch³ego po œcianach domostw. Kiedy
Rafa³, jako adiutant genera³a brygady, wyjecha³ przy jego boku w ciemn¹ ulicê utworzon¹
przez rozros³e rózgi i p³awmy wierzb, ca³y oddzia³ id¹cy przed nimi hukn¹³ z nag³a pieœñ. Jak
³oskoty piorunu rozlega³a siê miêdzy œcianami chat:
Fortuna siê do nas œmieje,
G³osi szczêœcie i nadziejê,
A w wyraŸnym objawieniu
Pob³yskuje promieñ w cieniu.
Ju¿ zas³ona spada z góry,
Niebo jasne, znik³y chmury,
Widaæ na wielkiej przestrzeni,
I¿ siê ziemia znów zieleni...
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Ulica zawróci³a w dó³, ku Wiœle. Znaæ tu by³o jeszcze œlady wiosennego wylewu. Na ga³¹zkach œliwin i grusz dynda³y k³aki zesch³ego szuwaru. Na przyŸbach i przyciesiach znaæ by³o
œlady i³owatych fal. Opar szed³ z rozkopanych (ech, gdzie ju¿ tkwi³y czarne listki rozsady.
Wkrótce z ciemnej i pogiêtej uliczki wydostali siê jeŸdŸcy dwójkami na zbocze wa³u wysypanego przez nadbrzezian. W dole tañcz¹cymi baniami mknê³a Wis³a. Ziemia by³a zdeptana,
brzeg poobrywany od statków, które niedawno spychano z mokrego wa³u. Ch³opi zbiegli siê
i pokazywali miejsce ku Dêbowej, przez które przewioz³a siê piechota. Dalej za wsi¹, na prost
Czernid³a le¿¹cego z przeciwnej strony, wskazywano p³askie miejsce, z którego wsiad³a konnica i wtoczono szeœæ dzia³. Sokolnicki nastawi³ perspektywê i d³ugo patrza³ w górê rzeki. Nie
by³o na niej widaæ mostu a¿ do miejsca, gdzie siê zaczyna³o kolano rzeczne pod Czerskiem,
wklês³e z lewej strony. We mgle b³êkitnia³y drzewa Starego Otwocka i baszty marsza³kowskiego zamku wynurzaj¹ce siê z koron. Genera³ pozdrowi³ ch³opów na po¿egnanie i chy¿o
wyjecha³ z Nadbrzezia na wzgórek od strony pastwisk i Zagórnego Otwocka. W skok powracano z innej strony do Karczewia.
W tym samym czasie nadchodzi³y z pó³nocnej strony roty piesze i konne. By³a to kolumna
genera³a D¹browskiego nadci¹gaj¹ca z Okuniewa. Stary wódz prowadzi³ trzy bataliony pu³ku Sierawskiego i trzy szwadrony u³añskie Dziewanowskiego. Rafa³ z dala pozna³ swe barwy. Na b³otnistym rynku zjechali siê dowódcy. Wszystkie ulice mieœciny, wszystkie jej domki drewniane zajê³o wojsko. Nie by³o tu obszerniejszego budynku, gdzie by siê wiêksza kompania oficerów pomieœciæ mog³a. Ruszono na plebaniê. D¹browski nied³ugo wypoczywa³.
Komendê nad przyprowadzon¹ kolumn¹ odda³ Sokolnickiemu, a sam kaza³ przysposobiæ sobie konie do odjazdu w Poznañskie. Pu³kownicy i szefowie z ¿alem go ¿egnali. Posiliwszy
siê, czym by³o mo¿na, D¹browski kaza³ wyst¹piæ wszystkiej sile ¿o³nierskiej i przemówi³ kilka wyrazów na czeœæ dowódcy Sokolnickiego. Wojsko odpowiedzia³o mu pieœni¹ na jego
czeœæ i wieczn¹ chwa³ê. Stary wódz zdj¹³ czapkê i s³ucha³ z pochylon¹ g³ow¹. Zaraz potem
odjecha³.
Noc siê zbli¿a³a. Konnicy kazano zostaæ w Karczewiu. Czêœæ piechoty stanê³a obozem
w Otwocku Zagórnym, a czêœæ w Otwocku Wielkim.
Obozy obstawiono pilnie placówkami. Od placówek wykomenderowano wedety, a miêdzy
nimi wystawiono pods³uchy. Starszyzna rozlokowa³a siê w pa³acu i zabudowaniach otwockich. Rafa³ znalaz³ pomieszczenie w s¹siedztwie swego dowódcy. Mia³ spaæ w maleñkim
naro¿nym pokoiku na górze, którego okno wychodzi³o wprost w korony lip. Œciany tam by³y
malowane przez niepoœledniego artystê, sprzêty wykwintne. Pa³ac, od lat nie zamieszkany,
mia³ w sobie coœ z rozpusty saskiej, wszystek siê w niej pocz¹³ i do niej nale¿a³. Rafa³ nie
móg³ usn¹æ. Wsta³ w nocy i na palcach poszed³ do parku. Drobny deszcz szemra³ po liœciach.
Ulice parku, w¹skie, dzikie, na pó³ zaros³e, pe³ne by³y mgie³, które chodzi³y z miejsca na
miejsce. To wstawa³y jak widma, to nagle przed id¹cym nik³y jak cienie trwo¿liwe. S³owik
daleko œwista³ swe pierwsze, krótkie, niewymowne pieœnie. M³ody szed³ za jego «g³osem i w
któr¹kolwiek zmierza³ stronê, zawsze dochodzi³ do g³êbokich i szerokich wód. Stan¹³ w jednym miejscu nad p³aszczyzn¹ wodn¹ zastêpuj¹c¹ drogê. Drzewa olbrzymimi konarami ginê³y w mrokach i s³abo odbija³y siê w toni. Z dala, zza Wis³y, kiedy niekiedy nadlatywa³y krzyki pikiet austriackich, rozci¹gaj¹cych siê od Warszawy a¿ do Góry. I oto gdy natê¿onym
uchem wojaka ws³uchiwa³ siê w te zdradzieckie echa i wci¹ga³ je wilczymi nozdrzami do
mœciwej piersi, rzuci³a siê nañ wspomnienie. Œcisnê³o mu serce boleœci¹ nie do zniesienia,
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jakoby pi¹stka dziecka. Coœ poczê³o siê czo³gaæ za nim... Sz³o-zaczajone za drzewami, wyci¹gaj¹c rêce.
Przez krótkie chwile mniema³, ¿e jest w Grudnie i ¿e wa³êsa siê w tamtejszym parku. Ale te
p³ochliwe z³udzenia znika³y zupe³nie jak mg³y nocne. Ani ju¿ œladu dawnych, czynnych wzruszeñ, co rozpycha³y serce...
Wszystko przesi¹k³o ociê¿a³¹ m¹droœci¹, ka¿de wzruszenie z nieznoœnym trudem przedostawa³o siê przez igielne ucho rozs¹dku.
Szed³ zadumany nad sprawami ¿ycia, zatopiony w sobie, poœród mokrych mgie³, miêdzy wilgotnymi krzewy, poœród g¹szczów szeleszcz¹cych z cicha od drobnego deszczu. Zrobi³o siê
tak ciemno, ¿e bliskoœæ wody rozpoznawa³ jedynie nozdrzami, a pa³acu nie móg³ przed sob¹
dojrzeæ. Pob³¹dziwszy w ciemnoœci, wyszed³ za most, miêdzy zabudowania folwarku. Niespodzianie tu¿ obok niego rozleg³ siê w mroku natarczywy g³os:
- Kto idzie? Stój! Daj has³o!
By³a to pierwsza pikieta obozowa. Da³ has³o, parol - i zosta³ przepuszczony. Senny i nieswój
szed³ jeszcze drog¹ czas jakiœ, gdy wtem pos³ysza³ têtent i zgie³kliwe g³osy od strony placówek. Nastawi³ ciekawie ucha. W tym rozstroju nocnym z chêci¹ us³ysza³by zapowiedŸ jakiejkolwiek awantury. Zawiod³y go jednak nadzieje: by³ to konny goniec z pismem do genera³a od
pu³kownika pi¹tego pu³ku jazdy. Trafi³ on na wysuniêt¹ wedetê i by³ prowadzony z ostro¿noœciami po groblach i oko³o upustu przez ¿o³nierzy pods³uchu do oficera komenderuj¹cego placówk¹. Rafa³ poszed³ za nimi z dala i s³ysza³ ca³¹ sprawê. Kiedy goniec zlaz³ z konia w pianach, dymi¹cego, schlastanego b³otem, i ledwie wyprostowa³ gnaty, dano znaæ do kwatery.
Za chwilê wo³ano ju¿ do genera³a. Rafa³ wsun¹³ siê do pa³acowego przedsionka, gdzie Sokolnicki w p³aszczu czeka³ przy œwieczce ³ojowej, przylepionej do krawêdzi mozaikowego
stoliczka. Skoro tylko oficer wszed³ i wyci¹gn¹³ siê przed dowódc¹, genera³ za¿¹da³ pisma.
Przeczyta³ je od rzutu oka t zagadn¹³ oddawcê:
- Czy by³eœ waæpan pod Ostrówkiem?
- Tak jest, panie generale.
- Wczoraj?
- Wczoraj nad wieczorem.
- Z której strony: z naszej, czy z góry rzeki?
- Poszliœmy podjazdem w poprzek traktu z Pogorzeli ku Kêpie Warszewickiej, w górê rzeki.
Z dala postrzegliœmy ³y¿wy wolno ci¹gnione przez flisów linami na naszym brzegu. Kapitan
mojego szwadronu da³ rozkazy. Zaczailiœmy siê w kêpach ³ozy i gdy ch³opi ku nam podeszli,
wziêliœmy ich ¿ywcem. Musieli wywlec ³y¿wy na brzeg. Ka¿da z nich mia³a po piêciu ludzi
obs³ugi.
- Ile ich by³o?
- Cztery. Mia³y d³ugoœci po 18 stóp, a po 5 stóp szerokoœci. By³y drewniane, obite blach¹.
- Tak. Co zrobiliœcie z nimi?
- Zr¹baliœmy na drzazgi.
- Co dalej?
- ¯o³nierze i dwaj oficerowie, którzy na krypach konwojowali te mosto³odzie, dali do nas
kilka strza³ów, ale: zobaczywszy si³ê rzucili siê ku tamtemu brzegowi i po piaskach wyszli
na suszê.
- Czy nic uda³o siê wam widzieæ mostu?
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- Mostu - nie. Szaniec widzia³em.
— Widzia³eœ waæpan? Kiedy i jakim sposobem?
- Nad samym wieczorem wykonaliœmy rekonesans zarówno od strony Kosumców, jak i od
Kêpy Glinieckiej.
- Wiêc most buduj¹ naprzeciw Góry?
.- Tak jest. Miêdzy Gór¹ a Ostrówkiem.
- Ten Ostrówek le¿y w samej nizinie Wis³y?
- W nizinie, ale na brzegu doœæ wysokim.
- Ten brzeg wysoki daleko byæ mo¿e od szyi szañca?
- Trudno mi powiedzieæ...
- Czy nie wiesz waæpan, bo tego w liœcie nie znajdujê, jaki mo¿e byæ relief przedpiersia tego
szañca?
- Co do mnie... Nie mogê odpowiedzieæ, panie generale...
- Czy to jest rédan, barkan, czy bonnet de prêtre?
Oficer, nowo zaciê¿ny szlachcic, têgi, widaæ, jeŸdziec i szermierz, ale nowicjusz w rzeczy
wojskowej, pocz¹³ wykreœlaæ rêk¹ na powietrzu jakieœ figury. Niewiele z tego mo¿na by³o
zrozumieæ. Sokolnicki siad³ przy stoliku i zacz¹³ poœpiesznie pisaæ list do naczelnego wodza.
Przerywa³ czêsto pisanie i wolnymi kroki chodzi³ tam i z powrotem. W pewnej chwili kaza³
Rafa³owi z u³añskiego pu³ku wybraæ kuriera, który by natychmiast gna³ do Okuniewa. Ledwie list skoñczy³ i do³¹czy³ do niego raport Turny, goniec by³ ju¿ gotów. Genera³ wyszed³ do
niego, sam obejrza³ konia i broñ. Za chwilê u³an z kopyta ruszy³ w drogê. Ciemno jeszcze
by³o na dworze, mg³a gêsta nad ca³¹ nizin¹ otwock¹, ale œniady brzask roznieca³ siê ju¿ nad
lasami. Z obozu s³ychaæ by³o komendy i pieœni. Wnet piechota wyci¹gnê³a starym traktem na
Ostrowiec, Sobiekursk, Kêpê Glinieck¹ ku Dziecinowu. Szed³ naprzód pluton saperów, dwie
kompanie wolty¿erskie Weyssenhoffa i dwa szwadrony szóstego pu³ku jazdy. Ten oddzia³
tworzy³ czo³o kolumny. Dalej maszerowa³y kompanie fizylierskie dwunastego pu³ku z artyleri¹ do niego przywi¹zan¹. Dwie kompanie grenadierów i szwadron jazdy zamyka³y kolumnê.
Pi¹ty pu³k strzelców konnych pod dowództwem Kazimierza Turny, ju¿ poprzedniego dnia szerok¹ sieci¹ rozci¹gniêty, przenikn¹³ lasy w kierunku dróg na Tabor, Podbiel, dotar³ do Osiecka,
Pogorzeli i Warszewic. Œlady tego przejœcia malowa³y siê w opowiadaniach pastuchów chodz¹cych za byd³em. Mówiono wci¹¿ o jakimœ wojsku, które lasami powêdrowa³o ku rzece. Na
odwieczerz ma³a armia œci¹gnê³a do Dziecinowa i stanê³a obozem militarnym, zajmuj¹c trzydzieœci kilka domów i b³onie za wsi¹. Z dala widaæ by³o wie¿yczkê drewnianego koœcio³ka
w Ostrówku i kêpy drzew otaczaj¹ce kilkanaœcie chat tej wioski. Za ni¹, od strony Kêpy Glinieckiej, w niewielkiej odleg³oœci od brzegu rzecznego rudzia³y surowe linie szañca. Sokolnicki wzi¹wszy ze sob¹ kilku oficerów wyjecha³ ze wsi i puœci³ siê na oglêdziny miejsca.
- Jeszcze go nie zd¹¿yli darni¹ odziaæ... To dobra wró¿ba...- mrukn¹³ do siebie.
Jecha³ z wolna, trzymaj¹c lunetê przy oczach. Kiedy na chwilê odj¹³ szk³a, rzek³ do towarzyszów:
- Mia³ Turno racjê. Nie widiê palisad przy skarpie. Chybaby je bili przy przeciwskarpach,
¿eby nam utrudniæ wyr¹banie. Mo¿e zreszt¹ bior¹ teraz wilcze do³y w rowach i w nie pale
bij¹. Zobaczymy...
Ruszyli cwa³em po b³oniu zas³anym cudn¹ traw¹. Wieœ Ostrówek oddali³a im siê w oczach
od Wis³y i szaniec ostrym dziobem wysun¹³ siê w pole ku Glinkom. Genera³ powstrzyma³
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swego konia i go³ym okiem mierzy³ przedpiersia. Szyja mu siê wtedy wyci¹gnê³a, nos zaostrzy³, œciê³y usta, a oczy miota³y ogieñ. Mia³ w sobie coœ z drapie¿nego ptaka.
- Barkanik... - szepn¹³ z szyderskim uœmiechem.
Zamilk³ i znowu ry³ nasypy ziemi pociskami krwawych oczu. D³ugo to trwa³o. Oficerowie,
wyprostowani na swych siod³ach, bez ruchu czekali. Rzek³ odwracaj¹c siê do nich:
- Mog¹ mieæ wewn¹trz naprêdce zrobiony blokhauz. W tedy trzeba bêdzie k³aœæ siê pod nim
stosami trupów, jak w 1807 roku pod Gdañskiem...
Rafa³ s³ysz¹c te s³owa ujrza³ blokhauz pod Gdañskiem i twarz majora de With, ale z tak¹
obojêtnoœci¹, jakby mu siê wspomnia³ sztych kolorowany, wyobra¿aj¹cy tê scenê.
- Oni tymczasem-ci¹gn¹³ genera³-mogliby most koñczyæ. Zwróci³ znowu szk³a na szaniec
i gwarzy³ do siebie:
- K¹t naro¿nikowy ma z dziewiêædziesi¹t stopni. Czo³a d³ugie, barki mocno kryj¹. Musimy
ten szaniec im wydrzeæ i most zniszczyæ, chocia¿by nas to mia³o diablo kosztowaæ. Jeœli tego
dziœ nie zrobimy, jutro most skoñcz¹, przejd¹ na nasz¹ stronê, otocz¹ nas i rozdepc¹ na miazgê. Rów nie broniony, bez palisad, stoki bez darni. Jak wiadomo, wycinki przed naro¿nikiem frontowym i przed naro¿nikami ramiennymi ogo³ocone s¹ z ognia. Powinno nam ludzi
wystarczyæ. Jeœli most nie jest skoñczony, to nie mo¿e byæ w tym barkanie wiêcej nad jeden
pu³k. Dziœ mamy drugi maja. ¯ycie musimy postawiæ na kartê, ¿eby dzieñ jutrzejszy œwiêciæ
na szczycie tego szañca.
- Dziœ tedy w nocy... - rzek³ ktoœ z boku.
- Proszê o milczenie a¿ do chwili rozkazu... -rzeki dowódca nie odwracaj¹c g³owy. - S¹dzi³em, ¿e ujrzymy przed sob¹ linijkê dwuramników albo biret. Mieli przecie czas i ludzi,
w swoim s¹ pañstwie...
Zwróci³ konia i pomkn¹³ z towarzyszami ku Glinkom, a nawet ku Kêpie Glinieckiej. Zmrok
zapada³. Krwawa ³una œwieci³a na wodzie Wis³y, widocznej z dala. W tym œwietle jak na d³oni widaæ by³o setki ludzi pracuj¹cych oko³o szañca z taczkami, wycinaj¹cych rzezakami darninê, zatrudnionych przy okolceniu spadków i jak bia³e mrówki roj¹cych siê w fosach. Przez
chwilê wszyscy w milczeniu przypatrywali siê temu obrazowi i odczuwali œciœnienie serca na
widok tego ludu, który nastawia³ rodzinn¹ ziemiê przeciwko rodakom.
Powracaj¹c do obozu genera³ powzi¹³ wiadomoœæ, ¿e ujêto kilkadziesi¹t wozów z konwojem
s³u¿by leœnej, wioz¹cych z porêb obrobione pale, dyle, deski, ¿erdzie. Byli to ch³opi z Kêpy
Glinieckiej. Z niema³¹ radoœci¹ otrzymali pozwolenie sk³adania ³upu na stos i umykali do
domów ze sprzê¿ajem. Sokolnicki kaza³ zatrzymaæ forsterów i gajowych i poleci³ badaæ ich
w kwestii szañca. Niewiele powzi¹³ wiadomoœci ponad to, co sam wiedzia³, gdy¿ furmanki
zatrzymywa³y siê przed krytymi drogami szañca i tam sk³ada³y budulec.
Mia³ siadaæ w ch³opskiej chacie do wieczerzy, a wojsko ju¿ j¹ spo¿ywa³o, kiedy od wart dano
znaæ, ¿e nadje¿d¿a wy¿szy oficer z kwatery g³ównej. Sokolnicki wyszed³ naprzeciw i spostrzeg³ Pelletiera. Francuz by³ st³uczony na siodle, gdy¿ bez odpoczynku pêdzi³ z kompani¹
jazdy wprost z Okuniewa, ale jeszcze stopy nie postawi³ na ziemi, a ju¿ pyta³:
- Czy zaczynamy?
- Naturalnie.
- A szaniec?
- Widzia³em. To luneta.
- A most?
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- Mam wszelkie szanse, ¿e nie jest skoñczony.
- No, to dawajcie co do jedzenia. Mam rozkaz wodza...
- Trzymania miê za po³y...
- Rozumie siê.
- Ale my idziemy razem?
- Rozumie siê.
Pelletier rzuci³ siê na koguta, wychud³ego na przednówku w k¹tach pañszczyŸnianego podwórka, którego upitrasi³ naprêdce kucharz genera³a brygady. W trakcie ³amania gnatów kura
zêbami rzuca³ pó³rady, pó³pytania:
- Pos³aæ by parlamentarza z ¿¹daniem poddania szañca?
- Po co? na co?
- ¯eby zobaczy³, czy most skoñczony.
- Jak¿e on to zobaczy?
- Mo¿e zmiarkowaæ z byle czego. Musimy dzia³aæ ostro¿nie. Wódz mia³ wiadomoœæ z Warszawy, ¿e dwanaœcie tysiêcy Austriaków gdzieœ przesz³o Wis³ê.
- Je¿eli j¹ przeszli, to tak daleko, ¿e dziœ miê we dwa ognie nie wezm¹.
- Most, most!
- Cztery pontony wziête.
- Pos³a³bym parlamentarza... Nic na tym nie stracimy, jeœli siê akcja o godzinê opóŸni.
Sokolnicki rozmyœla³ przez chwilê, a póŸniej kaza³ wezwaæ do siebie kapitana Siemi¹tkowskiego. Gdy ten stan¹³ przed nim, uj¹³ go pod rêkê i zacz¹³ w ciemnoœci chodziæ po drodze
tam i z powrotem, o czymœ go pouczaj¹c.
Wkrótce kapitan znik³ w mroku. Up³yn¹³ od tej chwili mo¿e kwadrans czasu, kiedy w nizinie
Powiœla da³ siê s³yszeæ g³os dwu bêbnów bij¹cych bez przerwy. G³os ten lecia³ do obozu po
rosie, ale siê szybko od niego oddala³. Pelletier koñczy³ w³aœnie sw¹ ucztê, gdy us³ysza³ takt
pierwszy. Podniós³ tedy g³owê, skin¹³ oczyma i rzek³:
- Dziêkujê.
PóŸniej zapatrzy³ siê w p³omieñ œwiecy. Sokolnicki wyszed³ z izby, gdzie mieszka³, i wkroczy³ miêdzy szeregi. ¯o³nierze spoczywali jeszcze, ale s³ysz¹c ³oskot bêbnów bij¹cych
w ciemnoœci, czuli, ¿e to ich do boju wzywa ten srogi g³os.
Milczenie leg³o na obóz jak ciemna noc. Ka¿dy cz³owiek spojrza³ przez ciemnoœæ i przez
milczenie w ¿ycie swoje, w dalekie miejsce rodzinne. G³uchy ¿al i ciê¿ki smutek wszystkie
ku ziemi nachyli³ g³owy. Genera³ szed³ miêdzy szeregi tak samo milcz¹cy jak oni wszyscy,
tak samo ze zwieszon¹ g³ow¹. I w jego sercu odbi³ siê ³oskot bêbnów jak dŸwiêk bry³ ziemi
lec¹cych na trumnê. Coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej...
Wtem od jednego razu ³oskot zamilk³.
Sokolnicki obróci³ siê twarz¹ w stronê Ostrówka. Patrza³ w mrok i czeka³. Tak samo dŸwign¹³
g³owê naród wojska. Krew odp³ynê³a od serc i na swój posterunek wróci³o codzienne mêstwo.
We wszystkich wsiach okolicznych by³o ciemno. Ani jednego œwiate³ka! Dopiero nieskoñczenie daleko, gdzieœ za Wis³¹, tli³y siê œwiat³a zamglone i d³ugimi iglicami odbija³y w wodzie. Oko³o godziny dziesi¹tej da³y siê s³yszeæ g³osy nadci¹gaj¹cego pu³ku Sierawskiego.
Pu³k ten stan¹³ obozem, ale pod broni¹. Wykomenderowane by³y stra¿e i ³añcuch pods³uchów
wyci¹gniêty. Ka¿da kompania wyznaczy³a czwart¹ czêœæ swoich ludzi do wsi okolicznych po
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drzewo, s³omê i wodê, ale tymczasem wstrzymywano ich wyjœcie. Ca³kowite trzy bataliony
musia³y spocz¹æ z broni¹ w rêku. Za pu³kiem œci¹gnê³y dwie podwody zajête pod medykamenty i chirurgi. Lekkich armat So³tyka, zapowiedzianych przez genera³a Pelletiera, nie by³o
widaæ. Minê³a godzina dziesi¹ta, kwadrans, pó³ godziny, trzy kwadranse, wreszcie jedenasta.
Sokolnicki chodzi³ jak szyldwach, na koñcu wsi. Gdy przy œwietle zatlonej hubki zobaczy³
godzinê na zegarku, raptownie zmobilizowa³ sw¹ ma³¹ armiê. Przyby³y pu³k Sierawskiego
wysun¹³ za wieœ i rozdzieli³ na trzy czêœci. Batalion Bogus³awskiego, pierwszy, postawi³ na
lewym skrzydle; batalion drugi pod Sierawskim wyprawi³ w stronê Glinek, a poœrodku umieœci³ batalion Blumera za wsi¹ Ostrówek. Mia³a to byæ pierwsza linia. W drugiej uszykowa³
siê pu³k Weyssenhoffa z czterema armatami polowymi. Pi¹ty pu³k strzelców konnych, œci¹gniêty sztafetami na miejsce, rozpostar³ siê jak w³ok i mia³ postêpowaæ za infanteri¹ dla obsaczenia szañca. Te przygotowania zajê³y z gór¹ godzinê czasu. By³o po pó³nocy, kiedy nareszcie rozleg³y siê daleko g³osy bêbnów. Zrazu zdawa³o siê, ¿e bij¹ wci¹¿ w tym samym
miejscu, ale wkrótce wojsko rozró¿ni³o zbli¿anie siê ich dwug³osu. By³o tak ciemno, ¿e wracaj¹cy kapitan Siemi¹tkowski wpad³ na pierwsze sekcje Bogus³awskiego. Natychmiast stawiono go przed genera³ami.
- A wiêc? - zapyta³ Sokolnicki po francusku, macaj¹c rêk¹ w ciemnoœci szlifê parlamentarza.
- Za¿¹da³em, generale, w twoim imieniu poddania szañca bez zw³oki.
- Odmowa?
- Tak jest.
- Z kim mówi³eœ?
- Z dowódc¹ pu³ku imienia Latour-Baitlet, pu³kownikiem Czerwinkiem.
- Jakiœ Czech-pobratymiec?
- Zapewne. Mówi³em z nim po francusku.
- Opowiedz ze szczegó³ami.
- Kiedy zbli¿yliœmy siê do szañca, na g³os naszych bêbnów wyszed³ i otoczy³ nas oddzia³ pieszy. Doboszów zostawiono w polu pod siln¹ stra¿¹, a mnie oficer dowodz¹cy zawi¹za³ oczy
i pod stra¿¹ zaprowadzi³ w przykopy.
- Jakie by³o wejœcie? czy po stoku kurtyny?
- Nie. Ile wnosiæ mogê, szed³em przez otwór w przedpiersiu, zastawiony z wnêtrza poprzecznic¹. Rêkoma dotkn¹³em bariery. Szyldwach nas przepuszcza³.
- Có¿ dalej?
- Prowadzono miê umyœlnie to tu, to tam, ¿eby mi w g³owie zam¹ciæ. Wyprowadzony zosta³em z przeciwnej strony.
- Tak samo przez otwór, czy mo¿e przechodzi³eœ waæpan ³awê dla dzia³a?
- Nie.
- Dalej.
- Skoro rozwi¹zano mi oczy, by³em w namiocie. Sta³ przede mn¹ têgi, starszy oficer. By³ to
w³aœnie pu³kownik Czerwinek. Wy³o¿y³em mu twoje, generale, zlecenie po francusku, a kiedy zacz¹³ do mnie mówiæ po niemiecku, odpar³em, ¿e nie rozumiem ani jednego wyrazu.
Kilkakroæ usi³owa³ zagadn¹æ jeszcze po niemiecku, ale robi³em wówczas jak najg³upsz¹ minê
i powtarza³em z naciskiem, ¿e nie rozumiem. Wtedy zacz¹³ ³aman¹ francuszczyzn¹ podrwiwaæ sobie z naszego ¿¹dania, mówi³ mi o nadzwyczajnej wielkoœci szañca, o jego budowie,
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nie znanej nam wcale. S³ysza³em nieustaj¹cy huk siekier i m³otów. Koñcz¹, widaæ, most
z nadzwyczajn¹ fors¹. W pewnej chwili pu³kownik rzek³ nieznacznie do podkomendnego oficera po niemiecku, ¿eby miêdzy krypami wybraæ ³ódkê niewielk¹ dla piêciu ¿o³nierzy i oficera, który powiezie raport do Góry. Wtedy ju¿ wiedzia³em, ¿e mostu ca³ego nie ma, skoro
musz¹ do Kalwarii przeprawiaæ siê ³odzi¹.
Sokolnicki œcisn¹³ mówi¹cego za ramiê i coœ mrukn¹³ na jego pochwa³ê.
- Pojechali tedy do Góry ³ódk¹, a ja siedzia³em w owym namiocie. Pu³kownik bawi³ miê rozmow¹. Chwali³ Warszawê... Wkrótce patem przysz³o do tego namiotu kilkunastu oficerów.
Wszyscy mówili po francusku nie tylko ze mn¹, ale i miêdzy sob¹. Ze zdziwieniem spostrzeg³em, ¿e i ze zwierzchnikami swoimi równie¿ po francusku siê porozumiewaj¹, a po niemiecku wcale nie umiej¹. S¹ to ludzie wykwintni, robi¹ wra¿enie panów przebranych za oficerów.
Wdali siê ze mn¹ w rozmowê. Skoro tylko zacz¹³em siê przys³uchiwaæ g³osom pracy w szañcu, podnosili umyœlnie rozmaite kwestie i tworzyli ha³as, ¿eby zm¹ciæ moje wra¿enia. S³ysza³em jednak, ¿e w szañcu i za jego szyj¹ wre robota ciesielska. Po jedenastej dopiero pos³any oficer wróci³ z rozkazem na piœmie. Pu³kownik Czerwinek przeczyta³ je i rzek³ mi, ¿e
powierzonego posterunku potrafi broniæ do ostatka. Grono owych oficerów, których mam za
jakichœ cudzoziemców, przyjê³o jego decyzjê okrzykami. Œmiali siê szyderczo, kiedy miê
wyprowadzano. Znalaz³em siê znowu miêdzy mymi doboszami. Warta nas odprowadzi³a o jakie dwa tysi¹ce kroków.
- Dzielnieœ siê waæpan sprawi³... - rzek³ poœpiesznie Sokolnicki.
Zaraz wykrêci³ siê i wezwa³ do siebie pu³kownika Sierawskiego. Za chwilê szef lewego, czyli pierwszego batalionu cicho zakomenderowa³:
- Pierwszy batalion - naprzód, do boju! Marsz!
- Drugi batalion!
- Trzeci batalion! - brzmia³y komendy w ciemnoœci.
Pu³k ruszy³ w nizinê z trzech stron wsi Ostrówka i bez szelestu prawie, podwójnym krokiem
zd¹¿a³ w mroku.
O kilkadziesi¹t kroków za kolumn¹ Sierawskiego jecha³ na koniu Sokolnicki. Rafa³ widzia³
przed sob¹ jego czarn¹, pochylon¹ figurê, ledwo wynurzaj¹c¹ siê z nocy. Za sob¹ s³ysza³ jêkliwy, szelestny w p³ytkich wodach krok koni, œwist kó³ armatnich, rzn¹cych mokr¹ ziemiê.
Gdzieœ w g³êbi mia³ za sob¹ pochód pu³ku Weyssenhoffa. W pewnej chwili genera³ skierowa³ swego konia na prawo i wraz z Raf c³em po jecha³ za prawym skrzyd³em batalionu prawego, który wciska³ siê w przestrzeñ miêdzy Kêp¹ Glinieck¹ a Ostrówkiem.
Ch³ód powia³ od bliskiej rzeki. Us³yszeli w ciemnoœci wyraŸny ³oskot siekier i m³otów na
rzece. Wpar³szy w mrok oczy ujrzeli poprzez ³ozy ostre p³omyki œwiat³a lœni¹ce na wodzie.
Genera³ wstrzyma³ konia i szepn¹³ do Rafa³a:
- Czy widzisz szaniec?
Olbromski rozpoznawa³ go ju¿ od dawna na tle bardzo s³abej ³uny œwiat³a wychodz¹cej zza
przedpiersiów i ramion barkanu. Wskaza³ wodzowi liniê na horyzoncie.
Natarli koñmi na szeregi ¿o³nierzy i w najg³êbszej ciszy, powstrzymuj¹c oddech, skradali siê
dalej. Wkrótce szaniec pocz¹³ czarn¹ lini¹ wyrastaæ przed nimi. Jeszcze chwila i da³ siê s³yszeæ szmer, zbiorowe s³owo, podobne do szumu wiatru:
- Rowy...
Sokolnicki zatrzyma³ konia i rzek³ do Rafa³a:
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- Stój przy mnie.
S³ychaæ by³o, jak wiatr szeleszcze w zaroœlach nadwodnych, dalekie echa rozmów ludzi pracuj¹cych na moœcie... Rafa³ by³ znu¿ony poprzedni¹ bezsenn¹ noc¹ i ca³odziennym marszem.
Mia³ s³uch bardzo wyczulony i pewien w sobie obmierz³y niepokój. Zdawa³o mu siê chwilami, ¿e jeszcze b³¹dzi w parku otwockim i marzy o zmar³ych. Ale nie wiedzia³ prawie, o kim
myœli i kogo wspomina. Oto z dala, z dala, zza Wis³y dolecia³ wrzask austriackich placówek:
Wer da! G³os ten wia³ nad wod¹, znika³ w nocy, ton¹³ w sercu œcierp³ym, pe³nym gniewu i zemsty:
Och, ¿eby prêdzej!
Szeleszcz¹ ³ozy, œwiszcz¹ na wietrze jakoby badyle na dawnym cmentarzu w rodzinnych stronach. Wargi nie wiedz¹c poszeptuj¹:
- Wieczny odpoczynek...
Wtem z przeraŸliwym ³oskotem run¹³ werbel doboszów ca³ego pu³ku, zgromadzonych przy
trzecim batalionie, który przedostawszy siê przez wieœ Ostrówek stan¹³ ju¿ pod k¹tem naro¿nikowym szañca.
- Hura! - rykn¹³ batalion Blumera.
- Na szaniec! - zakomenderowa³ Sokolnicki.
Sam zsiad³ z konia i prowadz¹c go za uzdê doszed³ a¿ do rowu. Wojsko zginê³o im z oczu.
S³yszeli salwy strza³ów z naro¿ników i czó³ szañca, bij¹ce w napastniczy batalion tyralierski,
który wci¹¿ krzycza³, bi³ w bêbny i strzela³. Jak ciemna fala nadp³ynê³a z ty³u czêœæ pu³ku
Weyssenhoffa. Sokolnicki zatrzyma³ jednego ¿o³nierza z linii i kaza³ mu pilnowaæ swego
konia. Sam stan¹³ w szeregu miêdzy ¿o³nierzami i ruszy³ naprzód. Olbromski dotrzymywa³
mu kroku. Wpadli po ciemku w przedrów, na szeœæ stóp g³êboki, walili siê w do³y, grzêŸli
w rozmiêk³ych kupach ziemi, która wraz z nimi zje¿d¿a³a w jakieœ dziury naje¿one palami,
w trójgran zaciosanymi.
- Co tchu naprzód! - wo³a³ ktoœ w ciemnoœci. -Tu mog¹ byæ pozak³adane fugasy, miny prochowe...
¯o³nierze czo³gali siê po glinie i zarabiali w niej do pasa. W pewnym miejscu le¿a³y wkopane w stok szañca zasieki z drzew, œciêtych u samego odziemka i wszystkimi ga³êziami w dó³
zwrócone. By³y to jakby potworne ³apy i pazury, spychaj¹ce w jamy na dole, w³a¿¹ce miêdzy
¿ebra, gotowe do chwytania za gardziel. Kiedy zdeptali ga³êzie i wdarli siê nad nie, uderzyli
piersiami w krótkie ko³ki ostro zaciosane. Ale nareszcie pokonali i te szykany. Us³yszeli przed
sob¹ wrzawê, ³oskot broni, przeraŸliwe krzyki, kl¹twy i jêki. W pewnej chwili Olbromski
znalaz³ siê wraz z innymi na wierzcho³ku szañca. W s³abym œwietle latarni p³on¹cych ni¿ej
ujrza³ œmiertelny bój. Bagnety w siwym blasku migota³y. Ludzie sk³êbili siê w bezkszta³tn¹
masê. Obadwa bataliony Sierawskiego walczy³y ju¿ w g³êbi szañca. Austriacy stali oparci
o jak¹œ nisk¹, drewnian¹ budowlê. Przebiegaj¹c obok ³awowego dzia³a stoj¹cego na barbecie, ujrzano kanoniera austriackiego, jak m³otem wbija³ ogromny bretnal w zapa³, a za chwilê pocz¹³ biæ stemplem wewn¹trz kana³u w celu zagiêcia szpica bretnala i zagwo¿d¿enia dzia³a. Rafa³owi wyda³a siê tak pod³¹ ta jego czynnoœæ, ¿e skoczy³ ku niemu ze szpad¹. Tamten
podniós³ g³owê i w œwietle latarni Olbromski ujrza³ twarz jakby natchnion¹, pe³n¹ œwiêtej
grozy i uniesienia. Szpada jego rozszarpa³a mundur Austriaka. W tej samej chwili t³um nadbiegaj¹cych piechurów Weyssenhoffa roztrz¹s³ kanoniera na bagnetach, rozwali³ mu g³owê,
przebi³ piersi, brzuch, boki, plecy... Rafa³ poskoczy³ ku miejscu bitwy pod barakami. Zwarty,
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podwójny, a za chwilê potrójny szereg Ÿga³ Austriaków bagnetem. Bronili siê po bohatersku.
Formuj¹c trójk¹t oparty o budynek podstaw¹, dzia³ali z szalon¹ furi¹. Natarcia niewprawnych
rekrutów polskich niweczyli potê¿n¹ sztuk¹ i k³adli ich pokotem, wa³em jak szaniec miêdzy
sob¹ a nowymi szeregami napastuj¹cych. ¯o³nierze polscy patrz¹c na ów trójk¹t niezwalczony poczêli stroniæ od tego miejsca. W³aœnie zjawi³ siê w szañcu genera³ Pelletier. D³ugo sta³
bezczynnie wpatruj¹c siê w walcz¹cych. Sokolnicki spostrzeg³, ¿e czêœæ pu³ku Sierawskiego
cofa siê ku szyi szañca. Zwo³a³ tedy ludzi i bieg³ z nimi na tamtych. Pelletier poskoczy³ ku
niemu i rzek³ wskazuj¹c na mê¿nych:
- WeŸ ich ¿ywcem, generale...
- Czemu¿ to ¿ywcem?
- To moi rodacy, emigranci, nieprzejednani...
- Có¿ oni tu robi¹?
- Protestuj¹ przeciwko straceniu ostatniego Kapeta.
Szary przedœwit roznieci³ siê i da³ widzieæ obraz morderczej bitwy. Klin arystokratów francuskich topnia³ pod bagnetami Maæków polskich, ale i ostatni z walcz¹cych zachowali zimn¹
krew i niez³omne bohaterstwo. Jakiœ ich oficer ze wzgard¹ w skrzywionych ustach komenderowa³ po francusku, dopóki nie run¹³ pod ciosami. Zalany krwi¹, zawalony umieraj¹cymi szaniec zosta³ zdobyty. Dwa tysi¹ce jeñca z³o¿y³y broñ. Genera³ Schauroth umkn¹³ na krypie do
Góry, ¿eby stamt¹d biæ ze wszystkich armat w zdobywców pod Ostrówkiem.

447

W starym dworze
Kiedy w pierwszych dniach czerwca genera³ Schauroth przeszed³ z lewego na prawy brzeg
Wis³y pod Po³añcem oraz pod Niekusz¹, Rafa³ Olbromski znajdowa³ siê przypadkowo w t³umie oficerów sztabu ksiêcia Poniatowskiego. By³ wys³any przez genera³a Sokolnickiego ze
szczegó³owym raportem o wyprawie kawaleryjskiej pod Ro¿ki, o dzia³aniach w polu na pó³noc od Sandomierza pod folwarkiem Kruków i pod M¹koszynem.
Dnia dziewi¹tego czerwca nast¹pi³a potyczka pod Mielcem. Wojska ksiêcia Józefa musia³y
cofn¹æ siê wobec przemagaj¹cych si³ Austriaków i przekroczyæ Wis³okê. Rzeka, tak dobrze
Rafa³owi znana, wysch³a by³a teraz zupe³nie i nie mog³a stanowiæ przeszkody w przeprawie
nieprzyjaciela. Rzucano te¿ poœpiesznie wyd³u¿on¹ smugê jej piachu i kamieni.
By³o po³udnie chmurnego dnia, kiedy t³um elegantów sztabowych, w którym znajdowa³ siê
Rafa³, wyjecha³ z lasów nadbrze¿nych, w pó³kr¹g otaczaj¹cych Stok³osy. Dalekie krajobrazy
leœne ju¿ niebieœcia³y pod pogodê, choæ pasma najbli¿sze wci¹¿ jeszcze nasycone by³y wilgotnym, granatowym tumanem. Ca³a ziemia, odziana we zbo¿a, sta³a siê mokra i mi¹¿szu od
fali. W bruzdach lœni³a jeszcze zmulona woda. W¹skie, polne drogi, które innego dnia ledwie
by oko wytropiæ zdo³a³o miêdzy ³anami zbó¿, srebrzy³y siê teraz od pasmugów zlewnej wody.
Deszcz usta³. Ob³oki bure, pe³ne w sobie bia³ych jam i do³ów, ciê¿ko zwisaj¹c wlok³y siê stronami. G³êbokie, stubarwne, przemok³e trawy ³¹k zanios³y siê po tym deszczu od kwiatów.
Gromadka oficerska jecha³a gwarz¹c o wypadkach dnia. Rafa³, niewiele tutaj znaj¹cy osób
i nie maj¹cy udzia³u w akcji ani ¿adnego okreœlonego charakteru po za³atwieniu zlecenia, k³usowa³ obojêtnie z boku drogi. Ujrza³ z dala Stok³osy... Poniewa¿ tam byæ nie móg³, przepatrywa³ jeno zmiany w zasiewach pól, w koronach drzew, w barwach p³otów i dachów. Na zakrêcie drogi, pod wzgórkiem, zda³o mu siê rzuciæ okiem na prawo - i oto ujrza³ tui tu¿ samego, we w³asnej osobie Szczepana Trepkê. „Pan pose³” jecha³ na koniu poln¹ dro¿yn¹-miedz¹
ku goœciñcowi. Koñ pod nim sta³ w³aœciwie na miejscu, o tyle tylko przebieraj¹c nogami, ¿eby
siê wydawa³o, jako jeŸdziec nie patrzy bezczynnie, jako za swoj¹ d¹¿y spraw¹. Rafa³ zna³
doskonale ów wyraz twarzy zobojêtnia³y, pó³ smutny, pó³ szyderczy i owo niby to têpe gapiostwo prostaka... Serce w nim uderzy³o na widok zgarbionej figury w zgrzebnym kitlu, w grubych butach, na widok twarzy szarej, zestarza³ej, surowej i smutnej. Nie wytrzyma³. Pchn¹³
konia ostrogami przez szeroki rów w m³ode zbo¿e, pod wzgórek. Sadz¹c skokami zaœpiewa³
przejmuj¹co, z serca:
Ledwie twoje spotkam oczy,
Nim postrzegê, ¿em widziany,
Ju¿ siê na bok wzrok twój toczy
I martwe przebiega œciany...
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Trepka wsadzi³ g³owê jeszcze bardziej w ramiona i wstrzyma³ konia. Patrza³ spode ³ba. Nawet poznawszy ju¿ w oficerze towarzysza, nie zmieni³ wyrazu twarzy. Uk³oni³ mu siê kapelusin¹ z wyrazem pokornej a chytrej grzecznoœci.
- Pan pose³ nie poznaje, widzê, starych przyjació³!...
- Ale gdzie¿ tam... ale gdzie¿ tam... - mamrota³ Trepka z uprzejmym, z uni¿onym pochlebstwem.
- Przecie to widaæ...
- Krótki mam wzrok, nie mogê dojrzeæ od razu.
- Na wzwiady pan pose³ wyje¿d¿asz, si³y narodowe zza ¿yta lustrujesz... Kto ciê wie?... Z nieprzyjacielem mo¿e trzymasz...
- Cicho no, cicho, moœci Olbromski... kapitanie...
- Czemu¿ to cicho ma byæ porucznik Olbromski?
- G³oœno krzykniesz, poruczniku, i pojedziesz na bystrym koniu... A mnie tu mog¹ powiesiæ...
W tropy twoje przyjdzie na tê sam¹ miedzê ju¿ci ten nieprzyjaciel. Ja zaœ nie mogê od niego
uciec na bystrym koniu. Muszê, widzisz, pozostaæ.
- A przyjdzie ten nieprzyjaciel do ciebie, przyjdzie i to niezad³ugo.
- Widzisz - ha! Przyjdzie...
- Ale¿ ciê przecie nie zjedz¹!
- Zjeœæ nie zjedz¹, ale z dymem puœciæ mog¹ dwór, gumno, cha³upy...
- Wiecznie siê strachasz o to, co byæ mo¿e...
- Wiecznie siê stracham...
- Istne siê z ciebie strachaj³o zrobi³o, panie poœle!
- Bardzo miê za m³odu, widzisz, straszyli, tote¿ na staroœæ jakby znalaz³. Niejednegom stracha za ¿ycia widzia³, piêkny wojaku... I taki teraz tchórz ze mnie.
- A to¿ nie doda ci ducha? Stary przyjacielu, patrzaj no! Z lasu wszystkimi, zda siê, jego
miêdzydrzewnymi przestworami wyp³ywaæ poczê³o wojsko si³y odwodowej ksiêcia. Piechota sz³a szybko, sfornym marszem w bród trawami ³¹k, w pas zbo¿ami pól. Szerok¹ drog¹
migotliwie sun¹³ w¹¿ konnicy. Gra³y na s³oñcu barwy wielorakie, a splót³szy siê z kolorami
pól tworzy³y obraz zachwycaj¹cy. Trepka sta³ na koniu prawie na szczycie. wzgórka i patrza³
w owo cudnobarwne zdarzenie. Rafa³ na mocy starego przyzwyczajenia nie wa¿y³ siê przerywaæ jego zadumy. Wspomnia³ sobie, jak to jesieni¹ przed laty patrzali na inny pochód. Chcia³
wcisn¹æ miêdzy myœli przyjaciela s³owo przypomnienia o tamtej chwili, s³owo ¿ywi¹cej otuchy. Trepka przeczu³ niejako jego zamiar. Uœmiechn¹³ siê gorzko, gorzko, gorzko. Pokiwa³
g³ow¹... Zapyta³ nagle:
- To i Sandomierz oddacie, czy jak?
- Jak to oddamy?! - wrzasn¹³ na niego grubiañsko m³ody. - ¯eby kije z nieba lecia³y, ¿eby
w kupê gruzów mia³o siê zapaœæ ca³e miasto! Jednej ceg³y nie da im darmo Sokolnicki! Aby
on nie da! Wzi¹³ garœci¹ swoj¹, zdoby³ i garœci¹ zatrzyma!
- Pewnie, ¿e nale¿a³oby trzymaæ toto a¿ do skutku... Miejsce bogate. „Bram cztery u³omki,
klasztorów dziewiêæ i gdzieniegdzie domki...”
Rafa³a przeszy³ do szpiku koœci gniew. Teraz poczu³, jak innym ju¿ jest cz³owiekiem, jak siê
wyzwoli³ z libertyñskich formu³ek myœlenia tego dziwaka. Czu³, ¿e ma wyobra¿enie ca³oœci,
kiedy ten wci¹¿ siê zajmuje ulubionym sobie u³amkiem. Walki widziane pod murami Sandomierza, szturm, bombardowanie w³asnymi armatami starych koœcio³ów, prace ziemne po zdo449

byciu miasta - wszystko to jak wielki skarb duszy ukaza³o mu siê od razu. Zamilk³ i razem
z Trepk¹ ruszy³ cwa³em za oficerskim orszakiem, który zmierza³ w stronê Olszyny.
- Czy¿ to do Olszyny jedziemy? - spyta³ po drodze.
- Pono. Spotka³em tu w polu konnego, który lecia³ do miasteczka po sprawunki. We dworze, u starego Cedry, ksi¹¿ê dowódca stan¹³ kwater¹... No, chwilowo, bo periculum in
mora. Obiad stary Cedro wydaje dla sztabu. Aby jeno miêdzy pieczystym a legumin¹ diabli Schaurotha nie nadali w czarno¿ó³tym sosie! Powinieneœ byæ na tej uczcie, moœci
poruczniku. Po pañsku wystêpuje stary. Chce siê pokazaæ, choæ ³ydki pod nim pewnie
dr¿¹, choæ grubo ryzykuje...
- Jedziesz tam przecie?
- Jadê jako domowy jegomoœci pana Cedry...
Spojrza³ dawnymi, drwi¹cymi oczyma, zaœmia³ siê w g³os rubasznie:
- Na mi³y Bóg! - oficer z ciebie najsro¿szego kalibru, Olbromski Rafale! Co za koñ! co za
statura! Wyglancowali ciê, wyszwarcowali... Nie by³eœ dawniej taki szczwany... Daleko zajedziesz! No, to i dobrze.
- A có¿ waszmoœæ myœlisz? Obadwaj my z Krzysztofem na ludzi wyszli. Œwiatem rz¹dzimy!
zamiast tu z wami wœród kup nawozu rz¹dy sprawowaæ...
Ledwie imiê Krzysztofa pad³o, stary Trepka zmarszczy³ siê i zmarnia³ w sobie. Sta³ siê z niego w krótkiej chwili zgrzybia³y safandu³a. Jecha³ na swym wierzchowcu zgarbiony, z obwis³ymi rêkoma.
- Krzysztofa, powiadasz?...
Machn¹³ prêtem w powietrzu raz, drugi. Wskaza³ nim coœ w polu. Potem w drugiej stronie,
a gdy odwróci³ siê ku towarzyszowi, ukaza³ mu twarz niemal zdziecinnia³¹.
- Nie ma Krzysia... -wypowiedzia³ z cicha jak gdyby sekret ¿a³osny.
- No, tu go nie ma, bo jest we œwiecie. Wojuje.
- Wojuje...
- Mieliœcie te¿ od niego jakie wieœci?
- Pisa³ z Pary¿a listek jeden, a potem nic ju¿, ani s³owa. Przys³ali tu gazetê francusk¹ z wiadomoœci¹, ¿e pu³k jego w Hiszpanii. I tyle wiemy...
Wjechali w szerok¹ brzozow¹ alejê prowadz¹c¹ do dworu. Stare pnie, spodem czarne, wy¿ej
œnie¿nobia³e, prêgowane jak marmur, nasunê³y siê przed oczy niby wierzeje goœcinnie rozwarte, niby sienie. Prawie niepochwytny szum zwieszonych liœci wieœci³ dumê o tym, czego
nic nie wyjawi krom niego, o uczuciach minionych. Ujechali ju¿ kilkaset kroków t¹ alej¹
w milczeniu.
Rafa³ obejrza³ siê poza siebie... Mia³ z³udzenie, pó³z³udzenie, niejasn¹ sensacjê cielesn¹, ¿e
z dala ktoœ jeszcze pêdzi na koniu w cwa³...
Nie chcia³by tego przed sob¹ wyznaæ, ¿e ma na myœli Krzysztofa. By³o mu przykro i obmierŸle tym siê zajmowaæ. Wylot alei, jakoby okno pó³okr¹g³e u góry, otwiera³ sil w pola rozleg³e.
Ciemniej¹ca w ³anach wielkim p³atem pszenica tworzy³a tam obraz niezrównany. Zaczêli
chc¹c nie chc¹c przeb¹kiwaæ o zbo¿u, o urodzajach, o deszczach i rozprawiaj¹c jak dwaj
hreczkosieje s¹siaduj¹cy o miedzê, których nic zgo³a oprócz urodzaju wsianego zbo¿a nie
obchodzi, wjechali na dziedziniec dworski. Jak¿e siê zmieni³! Pe³en by³ koni pod siod³em
wojennym, z lekka tylko odpoprêgowanych, pe³en ¿o³nierzy, obiaduj¹cych po k¹tach z poœpiechem, pe³en ¿o³dackiego krzyku. Okna we dworze pootwierane, drzwi na ganek szeroko roz450

warte... S³ychaæ by³o muzykê, œpiew, oklaski. S³u¿ba lokajska i ¿o³nierze ordynansowi wbiegali i wybiegali ze dworu.
Obiad, naprêdce podany dla ksiêcia i jego œwity, ju¿ siê by³ skoñczy³. Wódz z kilku genera³ami by³ w ogrodowej altanie, gdzie toczono jak¹œ naradê. M³odzi oficerowie nape³nili wielki
salon i przyleg³e pokoiki. Kiedy Trepka prowadz¹c pod rêkê Rafa³a wchodzi³ na ganek, ozwa³y siê znowu tony starego pantaleonu. Pan pose³ puœci³ towarzysza do salonu, a sam na palcach przeszed³ sionkami w poprzek dworu na taras, z którego zstêpowa³o siê do ogrodu. Odchodz¹c z poœpiechem, wskazywa³ gestami swój kostium arcygospodarski i srodze zachlapane buty. Rafa³ wsun¹³ siê do salonu. Powiód³ oczyma po zgromadzonych.
Jeden z m³odszych oficerków gra³. Panna Mery sta³a obok instrumentu. To samo pochylenie
g³owy, ten sam wyraz twarzy. Oczy przymkniête... Podnios³a g³owê i zaczê³a œpiewaæ:

La nuit tomboit dans la prairie,
L’Echos dormoit dans le vallon,
Près du ruisseau chantoit Amélie...
Nie by³o to œpiewanie podlotka, które by³ s³ysza³ przed laty, lecz piêkny g³os m³odej, za¿ywnej i silnej kobiety. Powiod³a uroczymi oczyma po zgromadzeniu mê¿czyzn. Widaæ by³o radoœæ ¿ycia, si³ê serca i ¿¹dzê szczêœcia we wzroku tym, s³ychaæ j¹ by³o w œpiewie. Ta pieœñ
skar¿y³a siê przed ca³ym pokrewnym œwiatem m³odoœci jakoby przed s¹dem przenikliwym,
znaj¹cym istotê rzeczy i pe³nym sprawiedliwoœci, na pustkê i smutek tego domu, na gorycz
lat m³odych a samotnych. Skar¿y³a siê nie s³owem, lecz dŸwiêkiem samym, szeregiem przedziwnych, muzyckich akcentów, a ca³e grono m³odzieñcze s³ucha³o jej w skupieniu ducha.
Ani jeden ze s³uchaczów nie zosta³ obojêtny na te przejmuj¹ce skargi, na te samotne g³osy
i okrzyki. Ale oto coœ zadr¿a³o w melodii tej piosenki, zako³ysa³y siê tony od najwy¿szego
uniesienia... Rafa³ podniós³ oczy i ujrza³ wbite w siebie dwie brylantowe strza³y oczu panny
Mery. Uczu³ z rozkosz¹, ¿e to jego w³aœnie wita i pozdrawia dawna piosenka tym najwy¿szym uniesieniem... Uœmiech radoœci, woniej¹cy blask szczêœcia kwit³ na ustach œpiewaczki.
W chwilê potem zdarzy³o siê Rafa³owi spojrzeæ na prawo. Tam, wœród kilku najwykwintniejszych socjuszów ksiêcia, siedzia³ stary pan Cedro. Nie zmieni³y go prawie lata ubieg³e. Ta
sama piêkna, starcza twarz, ten sam wykwintny ruch g³owy, u³o¿enie r¹k i nóg. Siedzia³ w fotelu z wdziêkiem lekkiego dandysa, uœmiecha³ siê tkliwie lub ³askawie, sztywnie i foremnie
trzyma³ korpus i nogi. Spojrzenie, zarazem pob³a¿liwe i wynios³e, pada³o na goœci z pañskich
oczu. Ale oto przy dŸwiêkach radosnych piosenki, gdy wszystkie westchnienia m³odoœci jej
szlakiem ulecia³y, stare wargi zaczê³y siê rozci¹gaæ wszerz jak guma rozdartej pi³ki, nos zetkn¹³ siê prawie ze œpiczast¹ brod¹, powieki zwis³y i nabieg³y krwi¹. Nie drgnê³y rêce, ozdobnie z³o¿one na porêczach, nie poruszy³y siê skrzy¿owane nogi, tylko spod powiek zaczê³y
kapaæ na kolana ³zy pio³unowe, wielkie krople ¿a³oœci. Nikt na nie uwagi nie zwróci³ prócz
Rafa³a. Po skoñczeniu œpiewu rozleg³y siê frenetyczne oklaski i proœby o now¹ piosenkê.
Kiedy panna Mery na pozór wzdragaj¹c siê i wymawiaj¹c szuka³a nut w tece, stary pan Cedro wysun¹³ siê z t³umu.
Szed³ omackiem, grzecznie uœmiechniêty, nikogo nie widz¹c. Przemkn¹³ siê wœród zgromadzonych z uk³onami na prawo i lewo, nie wiedzieæ do kogo skierowanymi, i wyszed³ na
451

taras ogrodowy. Tam zatoczy³ siê bezw³adnie na ³awkê. Podniós³ oczy i spostrzeg³ siedz¹cego Trepkê.
- Ach, to waæpan!... - wysycza³ ze wœciek³oœci¹, z nienawiœci¹, przebijaj¹c¹ jak pchniêcie
no¿em w serce.
- Ju¿ci ja...
- Dziecko mi zabra³eœ! Zgubi³eœ mi mêdrkowaniem syna!
- Uspokój siê, panie, uspokój.
- Tylu ich tu przyjecha³o, tylu nasz³o! Pe³en dom... Zdrowi, rumiani, weseli. A jego nie masz!
Krzysia llie ma... Kaza³em ich wszystkich godnie przyj¹æ na jego czeœæ, ale có¿ mi z tego?...
Krzysia nie ma...
- Przyjedzie i on.
Starzec podniós³ oczy sp³akane. Pokorne pytanie, jakoby ubogiego ch³opa, który siê doprasza
³aski, s³owa-odpowiedzi od mo¿nego dziedzica, od jaœnie pana, wype³z³o z warg:
- Kiedy¿ przyjedzie?
- Przyjdzie taki czas, nadejdzie taki dzieñ, schyli siê ku nam taka b³ogos³awiona godzina, ¿e
przyjedzie niespodziewanie czerstwy i wesó³.
- Sk¹d¿e to wiesz?
- Tylu ich idzie na wojnê i tylu wraca... Czemu¿by on, najlepszy spomiêdzy wszystkich, nie
mia³ powróciæ?
- Tyle wiesz! Ju¿em to sobie tysi¹c tysiêcy razy mówi³ i przegadywa³ po nocach, ju¿em w siebie stokroæ wmawia³ to wszystko. Czekam i czekam...
S³ysz¹c, ¿e ktoœ z pokojów nadchodzi, zeszli z balkonu na ulicê ogrodow¹ i wlekli siê obaj,
ramieniem o ramiê oparci. Tu¿ za szpalerem i p³otem z tarniny ko³ysa³ siê ów ³an pszeniczny,
bardzo rozleg³y; wiatr ju¿ po nim ciemne smugi przegania³, a po ga³êziach brzóz wzdycha³
i smutne szumy przeci¹ga³. Wyp³ukana od zlewy gliniasta ulica ogrodu by³a twarda i niemal
sucha. Nogi obudwu id¹cych stuka³y po niej jak po deskach. Przyszed³szy do koñca szpaleru
stary Cedro powiód³ oczyma i rêk¹ po widzialnych obszarach zbo¿a, po drzewach sadu, których ga³êzie giê³y siê ju¿ od owocowych zawi¹zków, i pocz¹³ bezsilnie narzekaæ:
- Wszystko to jego, wszystko to mia³... Dla niego roœnie to zbo¿e, dla niego dojrzewaj¹ owoce, pachn¹ kwiaty... Jego ta glina, ten wiatr, ten szum... Ca³a tu ziemia na niego czeka, dziedzina pradziadowska... Czego¿ jeszcze chcia³? Czego polecia³ szukaæ?...
- Pojecha³ szukaæ - mówi³ Trepka z uœmiechem dobrotliwym i nauczaj¹cym - ziemi innej, nie
mojej ani twojej, tylko naszej, gminnej, gromadzkiej. M³odemu œni siê ta wielka ziemia, która
do nikogo nie nale¿y, staremu œni siê ma³a, która nale¿y tylko do niego... Choæby te¿ najmniejsza, byle do niego tylko... A¿ przyjdzie taki wiek w ¿yciu cz³owieka, ¿e go ju¿ ¿adna nie nêci.
- Tyœ to go wywiód³ z mojego domu tymi przem¹drza³ymi g³upstwami! tyœ go podmówi³ do
buntu! - na nowo zacz¹³ u¿alaæ siê Cedro.
- Nie jam go podmawia³, tylko ocknienie, przebudzenie, si³a ¿ywota. Jam winien, ¿em go nie
wstrzyma³, to prawda. Alem go nie wstrzymywa³, to wyznajê.
- Wiedzia³em, ¿eœ to ty sprawi³! Ty, nie kto inny! Czemuœ go nie zwi¹za³ s³owami, skoro taki
wp³yw na niego sobie wyrobi³es? Gdyby¿ choæ bi³ siê tutaj jak ci oto, którzy mój dom nape³nili weselem... Ale gdzie¿ on jest? co czyni?
- Nie wstrzymywa³em - mówi³ Trepka cicho, na po³y do s³uchacza, a w³aœciwie do siebie bom nie móg³. Straci³em wiadomoœæ rzeczy. Nic ju¿ teraz nie wiem... Nic nie wiem! Zawio452

d³y miê wszystkie lekarstwa, wszystkie nadzieje rozbi³y siê i oszuka³y duszê. Widzia³em
spodlenie wszystkich instynktów, powolne znikanie zmys³u plemiennego bytu. Poczucie hañby z¿ar³o miê ca³ego. Wspomnij, jak z pruskich banków brali pieni¹dze na ziemiê, wiedz¹c,
¿e j¹ zaprzedaj¹ na wieki. Niemiec drwi³ z nas czynami, instytucjami, pobudzaniem do rozpusty. Za piêædziesi¹t lat nogi by polskiej w tych Prusiech Po³udniowych nie by³o: ch³opów
by zniemczyli szko³ami, kultur¹, szlachtê wysadzili z ziemi licytacjami, miasta zalali przemys³em i handlem. M³odzie¿ z³ajdacza³a, ga³gañstwo i g³upota pad³y na ca³y naród jak morowe powietrze... - zacz¹³ szeptaæ staremu do ucha tak, ¿eby nikt nie s³ysza³.
- Co mi ty bajesz! co opowiadasz! K³amstwa to twoje...
- A w tej Galicji...
- Przestañ!
- Trzeba by³o ratowaæ. Honor plemienny za jak¹ b¹dŸ cenê musia³ siê obudziæ. Wola³bym,
¿eby zamiast uprowadzenia Krzysztofa uciêto mi tê rêkê, tê nogê, ale musia³em, przyjacielu,
podmawiaæ, ¿eby szed³.
Zstêpowali w dó³, w najni¿sz¹ czêœæ ogrodu, ramieniem o ramiê oparci, ze zwieszonymi g³owami, szepc¹c do siebie wci¹¿ starcze pogawêdki-pociechy, zgrzybiali obadwaj, starzy i bezsilni od smutku.
- Na có¿ mi siê to wszystko zda w mojej niedoli?... - mamrota³ Cedro.
- Musia³o co lepsze ockn¹æ siê i rzuciæ w krwaw¹ k¹piel. Móg³¿e to on spaæ w domu i w³adaæ kawa³kiem ziemi? Przypomnij sobie jego duszê... On, Krzysztof! Pomyœl¿e tylko... On,
Krzysztof!
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Sandomierz
Rafa³ Olbromski zdo³a³ dnia 9 czerwca w sam czas dotrzeæ do Nadbrzezia i przeprawiæ siê przez
pok³ad na mosto³odziach do Sandomierza. Nazajutrz rano ca³y most sprz¹tniêto, a bateriê szañca
przedmostowego ku Trzeœni zburzono ze szczêtem. Z natury swego stanowiska, jako adiutant trzeci genera³a Sokolnickiego, Rafa³ musia³ ci¹gle przebiegaæ Sandomierz i jego ca³y obwód uzbrojony w najrozmaitszych kierunkach. Stary Sandomierz!... Zna³ go przecie od lat dziecinnych równie
dobrze, równie szczegó³owo jak ogród i gumno w Tarninach. Gna³ tedy konno to na Góry Pieprzowe, gdzie przy sypaniu okopów wyrzucano z ziemi urny staropogañskie ze s³owiañskiego
zgliszcza, to na pola folwarku kapitulnego Kamienia; za chwilê co koñ skoczy pêdzi³ z rozkazami
w stronê zachodni¹, do fortalicjów zamku, i dalej w stronê Rajeckiego folwarku na Krakówce,
w stronê Chwa³ek i Strochcic, to znowu ku Lenarczycom i Kobiernikom, by wkrótce rzuciæ pocztowemu cugle konia i na piechotê zd¹¿aæ ju¿ to ku baszcie nad Rybitwami, ju¿ ku posterunkom
umocnionym za klasztorem œw. Jakuba, za koœcio³em œw. Paw³a, œw. Józefa i œw. Micha³a, czyli
klasztorem benedyktynek. Ów trójk¹t, który tworzy³y powy¿ej wymienione koœcio³y, z³¹czony
z miastem przepaœcistymi w¹wozami, stanowi³ punkt najbardziej umacniany. Nad ostatecznym
ufortyfikowaniem tych miejsc pracowa³ pod rozkazami genera³a dowódcy ksi¹¿ê Gintu³t. Przyprowadzi³ on ze sob¹ do Sandomierza batalion ludzi, których w swoich przewa¿nie maj¹tkach
zgromadzi³ z tamtej strony Wis³y. Ludzie ci nie byli dotychczas uzbrojeni ani umundurowani nale¿ycie; wziêto ich tak jak stali, w wieœniaczych odzieniakach. Ksi¹¿ê sam nimi dowodzi³, ale nie
jako oficer, gdy¿ do wojska nie wst¹pi³, tylko jako cywilny in¿ynier i dozorca. Teraz przy umacnianiu Sandomierza „batalion” Gintu³towski osobliwie siê przyda³. Za jego to staraniem i nieprzerwan¹ sapersk¹ prac¹ wzniesiono szañce naoko³o miasta, które stworzy³y przedni¹ stra¿ obrony
wewnêtrznej. Koœcio³y i klasztory zamiejskie by³y wci¹gniête do tej linii obronnej, a ich cmentarze, dzwonnice, wie¿e i mury do odporu umocowane. Parowy, stromo œciête, stanowi³y niezrównany systemat dróg krytych do komunikacji z szañcami Œwiêtego Jakuba, na Górze Œwiêtopawelskiej, Œwiêtego Józefa i benedyktyñskim. Szañce odpolne poza tymi koœcio³ami i przedmieœciem
opatowskim podsypano wysoko, a nadto, dla nadania im pozoru jeszcze bardziej strasznego,
odziano w puste beczki, które przysypano ziemi¹. Stodo³y folwarczków Psa³terzyskich w tych stronach pourz¹dzano do obrony w ten sposób, ¿e wewn¹trz nich wydŸwigniêto œwietnie zamaskowane ziemne przedpiersia, które dawa³y mo¿noœæ uporczywej obrony. Podobnie wszystkie klasztory by³y wewn¹trz przemienione w warownie. W samym mieœcie kierowa³ robotami genera³ Sokolnicki. Staro¿ytny mur obwodowy dope³nia³ nieustannie, a wy³omy w nim nie do naprawienia
zast¹pi³ palank¹. Poza murem bito jeszcze palisady w spadek góry, wci¹gano na pozycje austriackie oœmnastofuntowe armaty.
Ksi¹¿ê Gintu³t osobliw¹ piecz¹ darzy³ jeden z klasztorów zamiejskich, a mianowicie koœció³
i klasztor Œwiêtego Jakuba. Wznosz¹c w tamtej stronie, od zamku a¿ po drogê opatowsk¹,
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owe wysuniête ouvrages extérieurs, w czasie dozorowania swych ch³opów d³ugie godziny
trawi³ na kontemplacji odwiecznych romañskich murów koœcio³a, jego ceglanych œcian, pokrytych szeœæsetletni¹ patyn¹ czasu. Rozkopuj¹c tak do g³êbi ziemiê tych pagórków, pokryt¹
m³odymi zbo¿ami, gdzie drzewiej, przed wieki, na pocz¹tku sta³o miasto Sandomierz, trafiano wci¹¿ na œlady wa³ów, murowanych fos, resztki palisad. Mo¿e to by³y wa³y sypane przeciw Tatarom przez wójta sandomierskiego Witkom i wojewodê Ders³awa z Obrêczny... Rydel
kopacza odwala³ zapad³e wejœcia do lochów. W ich g³êbokoœci i mroku szarza³y wzgórza
kostne.
By³y¿ to jaskinie, w które przywiod³a Tatarów mê¿na Halina, córka Piotra Krempy, i gdzie
œmierci¹ zginê³a dla ocalenia ojczystego miasta?... Ludzie sandomierscy ogl¹dali ze czci¹ owe
popio³y zgas³ych pokoleñ, dumaj¹c sobie i zgaduj¹c nadaremnie, czyje te¿ s¹. Któ¿ bo móg³
zgadn¹æ? By³y¿ to koœci JadŸwingów czy Tatarów, Litwy czy Rusi, Szwedów czy Niemców?... Nie by³o czasu na szanowanie podziemnych cmentarzysk. Sypano stare koœci wraz
z ziemi¹ górn¹ na nowe szañce... Tylko ksi¹¿ê Gintu³t, po skoñczeniu dziennych robót, sam,
w nocy, obwi¹zany sznurem, puszcza³ siê czêstokroæ w owe podziemne chodniki. Znajdowa³
szczególn¹ rozkosz w dotykaniu siê rêk¹, w obejmowaniu trwo¿liw¹ Ÿrenic¹ sennego popio³u przesz³oœci. £udzi³ siê dobrowolnie, postêpuj¹c w mroki podziemia, wiedziony przez ruchliwy kr¹g œwiat³a, przez bojaŸliw¹ smugê pochodni, ¿e przepatruje tajemne szlaki œmierci
i bada przysz³e dzieje zgas³ego cz³owieka... Rozkosz znajdowa³ w tych z³udach. Stawa³ siê
w g³êbi lochów sam dla siebie niezupe³nie zrozumia³y, by³ sam dla siebie na po³y cz³owiekiem, pó³ duchem i dochodzi³ do stanu z³udzenia utraty zmys³ów. Za dnia, wœród najpilniejszej pracy, ws³uchiwa³ siê bardzo ciekawie w pogwary ludku o tych lochach, w gadki o przejœciach podziemnych, w legendy przysypane gruzem ciemnoty, zaros³e chwastem i darni¹ powszedniego dnia, podobnie jak same lochy. Z wolna wytworzy³o siê w jego sercu ³askawe
przyzwolenie na prawdziwoœæ œwiat³a, które tylekroæ w ciemne noce widzieli ludzie nad koœcio³em Œwiêtego Jakuba. Ksi¹¿ê œmia³ siê dobrotliwie, radoœnie i szczerze, s³uchaj¹c, jak to
pu³kownik szwedzki ucieka³ co tchu z klasztoru, ujrzawszy o pó³nocku œwiat³oœæ jarz¹c¹, co
wychodzi³a z okien, i us³yszawszy œpiew nadziemski czterdziestu szeœciu dominikanów z Sadokiem na czele, zamordowanych przed piêciu z gór¹ secinami lat. Powiada³ sobie wówczas
w duchu, ¿e przecie nie masz nic na tej ziemi sprawiedliwszego od wyroku baœni cudownej...
Jak¿e g³êbok¹, jak zros³¹ z ziemi¹ wyda³a mu siê powieœæ o wiecznym œpiewie, o wiekuistej
wigilii nocnej w tej œwi¹tyñce, gdzie siê modlili za ¿ycia wymordowani!... Omsza³e mury
dominikañskie poczê³y promienieæ dla ksiêcia przeczyst¹ œwiat³oœci¹, niematerialnym jaœnieniem, które otacza cnotê mêstwa, honor przysiêgi dotrzymanej i grób mêczeñski. Miêdzy jego
dusz¹ a owym murem, stromo wystrzelaj¹cym ze szczytu wzgórka, miêdzy kopu³k¹ kaplicyceli Jacka Odrow¹¿a wyros³a w tym czasie jak gdyby ¿y³a nierozerwalna.
Nieraz Rafa³ zdyba³ tak ksiêcia siedz¹cego pod przykop¹, na wystaj¹cym kawa³ku ¿erdzi,
w miejscu gdzie w trzynastym wieku istnia³y winnice dominikañskie, zapatrzonego w uroczy
portal pó³nocny, w ozdobne ³uki pó³koliste okien, we floresy frontonu. Nietajne mu te¿ by³y
zabiegi, ¿eby ten klasztor os³oniæ najbardziej zarówno od nieprzyjacielskich pocisków jak i od
mo¿liwego zbombardowania z miasta. Najwy¿sze tu powysypywano odkosy ziemi po wzgórkach i najwy¿ej powznoszono koszokopy. Wszystko to dzia³o siê pod ogniem bombardowania i napadów, jak ca³odzienna kanonada 27 maja, siedmiogodzinna nocna z 4 na 5 czerwca,
trzygodzinna popo³udniowa 6 czerwca. Po powrocie swoim zza Wis³y Rafa³ rzadziej widy455

wa³ ksiêcia. Przebywa³ wci¹¿ przy generale. Obserwowa³ dnia dwunastego czerwca z kopu³y
kolegiackiego koœcio³a przebieg bitwy na D¹browiu, we Wrzawach i pod Gorzycami wysiadywa³ na dachu kolegium jezuickiego w dymnikach, tak dobrze sobie znanych, wypatruj¹c
stanowisko Austriaków pod Dêbin¹ i cofanie siê wojsk naszych pod Rachów. Czuwanie po
nocach, dni na siodle bez po¿ywienia i chwili odpoczynku zmarnowa³y adiutanta. Tote¿ w nocy z 15 na 16 czerwca, kiedy toczy³y siê narady z przys³anym parlamentarzem, postanowi³
wyspaæ siê nale¿ycie. Dopad³ jakiejœ stancyjki w domu ksiê¿ym, stoj¹cym w g³êbi podwórza.
Ca³e to domostwo by³o spróchnia³e i bardzo stare, tote¿ mieszkañcy dawno z niego uciekli.
Olbromski rzuci³ siê w ubraniu na ³ó¿ko napotkane i g³oœno zachrapa³. Ale przed pó³noc¹
zbudzi³ go wœciek³y ³oskot. Przez otwarte okno widaæ by³o mnóstwo kul ognistych, puszczonych na Sandomierz z Nadbrzezia, z Zarzykowic i poburzonych szañców. Kule te œmiga³y jak
race w dzieñ godowy, z hukiem pêka³y w powietrzu, miotaj¹c ogieñ na wsze strony. Na pó³
rozbudzony oficer us³ysza³ tu¿ gdzieœ za œcian¹ wrzaski na trwogê. Trzeba by³o wstaæ. DŸwiga³ siê w³aœnie z ³ó¿ka, kiedy mu przed oczyma wybuchn¹³ olbrzymi ¿agiel ognia. Po¿ar
w podwórzu! Pali³ siê jakiœ œpichlerz czy lamus o kilkanaœcie kroków od okna.
- Pana Saniewskiego lamus gore! - wrzeszcza³y oszala³e g³osy.
Kiedy Rafa³ wybieg³ z domostwa, ju¿ dach je okrywaj¹cy sta³ w ogniu. Wiatr wion¹³ i oto
p³omieniste jêzory musnê³y dachy po³aci domów w ulicy Panny Marii. Stare, wysch³e, poczernia³e, powyginane, ró¿nokszta³tne dachy zajmowa³y siê jeden po drugim z cicha, pos³usznie i uroczyœcie. Wszystkie ich za³amania, okapy, wygl¹dy, dymniki i dziury widaæ by³o teraz
jak lica nieboszczyka szczególnie wyostrzone, wydatne i oczywiste. Tyle lat os³ania³y skupione, ubogie ¿ycie ludzkie od s³ot i wichrów! Teraz same, w jednej chwili wydane na ³up,
ginê³y od œmierci nag³ej i równie strasznej jak ludzka. Potok ognia skaka³ z dachu na dach,
przelewa³ siê z jednej pochy³oœci na drug¹. Gdzieniegdzie tylko mkn¹³ z podwórza cz³owiek
struchla³y. Gdzieniegdzie wybucha³ p³acz i wnet nacicha³ jakby przez ogieñ po¿arty. Krzyk
tam i sam, a po nim cisza œmiertelna, bardziej przeraŸliwa od krzyku. Trzask w niej s³ychaæ
wszechmocnego po¿aru... Szelest p³omieni jakoby ³amanie koœci ¿ywych przez obcêgi kata,
jakoby czynienie wyroku tyrana. Rafa³owi niewymowny ¿al serce w piersiach zatarga³. Dzieciêce i m³ode lata spêdzi³ pod os³on¹ tych starych podcieni, tych wielkich, czarnych dachów
zros³ych w jedno, podobnych do siode³ i prze³êczy górskich..: Teraz oto przed jego oczyma
wszystkie bezsilnie kona³y. Zdj¹³ czapkê i gorzko jak dziecko wzdycha³. Ale przecie ockn¹³
siê w mig.
Spojrzy, aliœci po¿ar straszliwym zagonem siêga do kamienicy Saula D¿iord¿iego, Greka.
Poskoczy³ w rynek. Ujrza³ w pobli¿u ratusza t³um ¿o³nierzy polskich, wyw³ócz¹cych sikawki. Garstka mieszczan w koszulach i portkach na bosaka ³azi³a po rynku lamentuj¹c i rw¹c
w³osy. W mgnieniu oka Rafa³ ich zaprz¹g³ do roboty. Kaza³ przynieœæ drabiny i zarówno ¿o³nierzy jak ³yków popêdzi³ na dach naro¿nego domostwa zwanego Wójcikowszczyzn¹, z rozkazem odarcia go z gontów. Œciany poczêto laæ wod¹ z sikawek, ¿eby nie puœciæ ognia w rynek. Teraz wszystek mot³och pocz¹³ krzyczeæ i powtarzaæ:
- Nie puœciæ ognia w rynek!
- Laæ œciany! R¹baæ wszystkie chlewy i stajnie od Wójcikowszczyzny!
Zatrzeszcza³y pod siekierami stare parkany, daszki i przyciesie, - w ziemiê wros³e. Ca³a ju¿
po³aæ na wzgórzu wraz z ty³ami gorza³a jak ¿ywy stos. Perzyna stamt¹d posz³a jak œnieg. ¯ar
straszny. Granaty poczn¹ biæ coraz gêœciej w p³omienie. Na ludzi pad³a wraz z t¹ perzyn¹ i trza456

skiem brandkuglów trwoga œmiertelna, pop³och paniczny. Mieszczanie uciekali od w³asnych
domów, ode drzwi mieszkañ, z r¹k ¿o³nierzy, chroni¹c siê do piwnic i murowanych koœcio³ów.
A i sami ¿o³nierze chy³kiem pomykali za mury. Opuszczony od wszystkich Rafa³ zaniecha³ ratunku. Id¹c w kierunku kolegiaty, us³ysza³ nagle szczególny wœród tego zgie³ku i trzasku
dŸwiêk. Przystan¹³, leniwie pytaj¹c siebie: co te¿ to byæ mo¿e?... Nierych³o poj¹³, ¿e stary zegar, str¹cony kulami wraz ze szczytem wie¿y kolegiackiej, lecia³ przez powietrze. Posêpny by³
rumor œmierci tego miernika czasu. Dzwoni³y przez chwilê jego rozsypane ko³a po miedzianym dachu koœcielnym, charcza³y i klekota³y rozbite sprê¿yny i wagi, a¿ w powszechnej ruinie
zapad³y w nicoœæ. Przez kopu³ê kolegiaty dym pocz¹³ buchaæ z granatów, które do kruchty i w
œrodek nawy popada³y. Szeroka ³una rozpostar³a siê nad plebaniami Œwiêtego Paw³a, które stanê³y w ogniu, nad Krakowskim Przedmieœciem, gdzie p³onê³y rzêdy podmiejskich cha³upek, nad
folwarkiem klasztoru Panien Benedyktynek, nad œwie¿o wystawionym folwarkiem miejskim.
Rozlega³ siê co chwila krzyk, ¿e gore browar na Czwartaku pojezuickim, ¿e pali siê p³omieniem ca³y folwark na przedmieœciu zawichostskim za sadzawk¹ benedyktyñsk¹, ¿e p³onie
wielka szopa cegielni kapitulnej...
Widno siê zrobi³o na górze sandomierskiej jak w bia³y dzieñ. W dali, pod ³un¹, stercza³y czarne widma spalonego w pierwszym szturmie koœcio³a reformatów i czernia³y popieliska Œwiêtego Wojciecha. Dymy bia³ymi zwojami os³oni³y miasto .i poczê³y magaæ siê ponad czubami
koœcio³ów. Ludzie z rynków, z uliczek, z mieszkañ, z powierzchni ziemskiej poznikali.
Wch³onê³y ich g³êbokie piwnice, lochy i chodniki, podziemne miasto trwogi.
By³a ju¿ blisko pierwsza po pó³nocy, kiedy ozwa³y siê armaty austriackie na lewym brzegu
Wis³y, jednoczeœnie z trzech stron. Olbromski poszed³ z rynku w parów pó³nocny. Wiedzia³,
¿e tam znajdzie swego dowódcê. Istotnie Sokolnicki wydawa³ w tym miejscu rozkazy.
W chwili gdy Rafa³ zbli¿a³ siê, ryknê³y z zamku i od bramy Krakowskiej oœmnastofuntowe
dzia³a, zdobyte na Austriakach, a teraz wymierzone w ich kolumny id¹ce Jagielloñsk¹ drog¹
na bateriê drug¹ i trzeci¹, czyli na zamek i bramê. Rafa³ otrzyma³ rozkaz przyniesienia wiadomoœci z baterii czwartej, to jest od koœcio³a Œwiêtego Paw³a.
Na przeciêciu parowów spotka³ dwie kompanie grenadierskie pod wodz¹ pu³kownika Weyssenhoffa, pêdz¹ce w cwa³ na wzgórze Œwiêtopawelskie. Pobieg³ z nimi i trafi³ w wir najzacieklejszej bitwy. Kolumna nieprzyjacielska, któr¹ odepchniêto od wzgórza Salve Regina,
przesz³a rozdo³em Piszczeli pod naro¿niki oszañcowañ koœcio³a Œwiêtego Paw³a. Szef batalionu Bia³kowski z dwiema kompaniami pu³ku dwunastego wytrzyma³ tam atak broni¹c siê
zaciekle. Z prawego boku baterii na wale opalisadowanym bi³y armaty, kierowane przez porucznika Bilskiego i podporucznika Tykla. Ale ju¿ jeden z granatników zosta³ zdobyty i zagwo¿d¿ony, palisady naro¿nika wyr¹bane siekierami, kanonierowie wyk³uci bagnetem, a ca³a
trzecia i czwarta kolumna austriacka wdziera³a siê na nasypy. Grenadierowie Weyssenhoffa
uszykowali siê w kolumnê na koœcielnym cmentarzu. Z cicha otwarli bramê. Zwarty ich zastêp wyszed³ pod wy³om i czeka³ tam z nastawionym bagnetem. Ledwie piechury austriackie
zd¹¿y³y rzuciæ okiem na wnêtrze szañca, grenadierowie rzucili siê na nich z zaciek³ym mêstwem. Powsta³a mordercza bitwa na nasypach i w fosach. Zrazu umiejscowiona w wy³omie
baterii czwartej, stopniowo rozci¹gnê³a siê w obiedwie strony za koœció³ Œwiêtego Jakuba i a¿
do klasztoru benedyktynek. Trzy silne kolumny austriackie, a wiêc jakie piêæ tysiêcy ludzi,
spitych gorza³k¹, kilkakroæ ju¿ dopada³y tego ostatniego klasztoru, a¿ wreszcie zdoby³y go
wraz z czterema armatami.
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Folwarki, szopy, stodo³y, chaty pal¹ce siê naoko³o miasta, po¿ar olbrzymi w œródmieœciu,
dawa³y widzieæ jak na d³oni wszystko, co siê dzieje.
Rafa³ pracowa³ wraz z innymi oficerami przy armatach baterii czwartej a¿ do momentu zupe³nego odepchniêcia napadu. Widz¹c, ¿e pozycja na teraz jest bezpieczna, skierowa³ siê wielkimi kroki w w¹wóz Œwiêtego Jakuba, a¿eby genera³owi zdaæ sprawê, Gdy przebiega³ obok
koœcio³a, ktoœ go zawo³a³ po imieniu. To ksi¹¿ê Gintu³t sta³ przy portalu i kiwa³ na niego rêk¹.
Bujne p³omienie buchaj¹ce z miasta oœwietla³y koœció³. Cieñ od figury Gintu³ta, ruchomy,
olbrzymi i d³ugi, p³ywa³ po ca³ej olbrzymiej œcianie, pada³ na stajê m³odego jêczmienia, który tu¿ za murem bujnie siê pleni³. Wewn¹trz koœcio³a stali zaczajeni ch³opi Gintu³ta, œciskaj¹c gwery austriackie, nabite austriackimi ³adunkami niedawno wydobytymi z ratusza.
- Dok¹d idziesz? - krzykn¹³ ksi¹¿ê. - Do genera³a.
- Z dobr¹ wieœci¹?
- Z dobr¹.
- Pamiêtaj, pamiêtaj, ¿eby mi Œwiêtego Jakuba szanowa³!
- Có¿ ja mogê...
- Pamiêtaj, pamiêtaj!...
Rafa³, nie s³uchaj¹c dalej, pobieg³ w parów, skrêci³ na lewo i d¹¿y³ w górê miêdzy pachn¹cymi ogrodami, miêdzy domkami, przyczepionymi do góry jak gniazda jaskó³cze. Znalaz³ genera³a przy baterii g³ównej. Sokolnicki wyda³ w³aœnie rozkaz:
- Biæ w klasztor benedyktynek na wy³om!
Wielkie armaty wa³owe poczê³y miotaæ kule w klasztor i ogród koœcielny, w mury cmentarza
i dzwonnice zdobyte przez Austriaków. W tej samej chwili nadbiegli oficerowie przyboczni
z doniesieniem, ¿e silne kolumny atakuj¹ miasto od strony Zawichosta, ¿e szturmuj¹ ca³¹
przestrzeñ od murów klasztornych Marii Magdaleny a¿ do zamku, ¿e ci¹gn¹ zarówno samym
wybrze¿em Wis³y, jak i szczytem Gór Pieprzowych.
Zaledwie Rafa³ wybieg³ z parowu na jaœniê, genera³ obcesowo zapyta³:
- Bateria czwarta?
- Trzyma siê.
- Co tam?
- Oficerowie rychtuj¹ dzia³a i strzelaj¹, bo kanonierów wybito. Pu³kownik sam pracuje. twarz
ma spalon¹ od prochu.
- Œwiêty Jakub?
- Nasz.
- Czy oblegany?
- W tej chwili jeszcze nie. Ale z zachodniej strony lada chwila...
- Biegnij tam i zachêæ do wytrwania! To klucz naszych w¹wozów. Dasz mi znaæ, ale dopiero
w takiej chwili, gdyby siê nie mogli ¿adn¹ miar¹ utrzymaæ. Pomocy im daæ nie mogê, ani
jednego cz³owieka. Rozumiesz?
Rozumiem.
- Gdyby siê ¿adn¹ miar¹ utrzymaæ nie mogli, niechaj wszyscy uchodz¹ wraz, co do nogi, a ja
ruderê natychmiast zburzê ze szczêtem Austriaków pod ni¹ pochowam.
- Œwiêtego Jakuba! - zawo³a³ Rafa³ przypomniawszy sobie zlecenie ksi¹¿êce.
Ale genera³ ju¿ go nie s³ucha³. Ca³y by³ poch³oniêty ekspedycj¹ kapitana Czajkowskiego na
czele kompanii trzeciego pu³ku dla odebrania ogrodów i murów Panien Benedyktynek, kapi458

talna Szymanieckiego na czele piêædziesiêciu ochotników dla zdobycia karczmy za bram¹
Opatowsk¹ i adiutanta swego, Jordana, ze stu ludŸmi na bateriê szóst¹ i siódm¹.
Przybieg³szy na miejsce wskazane Rafa³ zasta³ ju¿ wœród obroñców zamieszanie. Piechota
austriacka, wdar³szy siê po okr¹g³ym .pagórku od strony Wisty i starej Krakowskiej bramy
murowanej, usi³owa³a zdobyæ szañce, jeszcze przez genera³a Egermana sypane. Kompania
pu³ku dwunastego, ukryta za nasypem, bi³a siê ju¿ z napastnikami na bagnety. Niewyæwiczeni ch³opi Gintu³ta, poumieszczani w oknach i korytarzach klasztoru, na poddaszach i w dymnikach, na wie¿y i za murem, strzelali ile wlaz³o.
Sam ksi¹¿ê, nie maj¹c ¿adnej broni, z lask¹ w rêku przechadza³ siê miêdzy t³umem udzielaj¹c rad i wskazówek nie tylko ¿o³nierzom, ale i oficerom. Ruchy jego by³y zgor¹czkowane,
s³owa gwa³towne i nieopatrzne. Wchodzi³ w œrodek szeregów, krzycza³, ³aja³, rozkazywa³.
Kiedy Olbromski przebiega³ obwód umocniony w poszukiwaniu dowódcy oddzia³u, któremu
by zakomunikowa³ rozkazy genera³a, jakiœ oficer poci¹gn¹³ go za po³ê i wskazuj¹c ksiêcia
mówi³:
- Czy nic móg³byœ, panie adiutancie, zabraæ ze sob¹ tego Don Kichota?
- Równie dobrze waæpan mo¿esz go zabraæ, gdzie wola...
- £azi tu i rozporz¹dza siê jak ekonom. Jeszcze mu kto przez pomy³kê w ³eb strzeli...
- Gdzie ja go wezmê?
- Zamknij go w kaplicy Œwiêtego Jacka.
- To go sobie waæpan zamykaj!
Najbardziej napastowany by³ wysuniêty naro¿nik szañczyka. ¯o³nierze austriaccy wdarli siê
ju¿ nañ mas¹, postr¹cali puste beczki i powyrywali pale. Garstka ¿o³nierzy polskich zmaga³a
siê z nimi ze wszech si³, ale nie by³a zdolna odtr¹ciæ naporu masy. Oficerowie widzieli, ¿e
tego miejsca nie utrzymaj¹ bez pomocy.
Tymczasem adiutant genera³a przyniós³ im wiadomoœæ, ¿e pomocy nie otrzymaj¹. Ksi¹¿ê
Gintu³t skoczy³ w stracony wy³om i podnieca³ ¿o³nierzy krzykiem do oporu. Tak pchaj¹c ich
piêœciami do czynu i faktycznie dowodz¹c, zagradza³ drogê. Widz¹c, ¿e spracowani ¿o³nierze nie s¹ ju¿ zdolni dotrzymywaæ placu, chwyci³ z ziemi karabin i w gronie kilkunastu wolty¿erów poskoczy³ w fatalny k¹t. Zwarli siê tam bagnetem z piechurami Schöcklera. Z pocz¹tku cofniêto siê przed ich wilczymi susami, ale chwilê trwa³a niepewnoœæ. Gintu³t poœlizn¹³
siê na ruchomych glinach i run¹³ na twarz w rów za wa³em. W mgnieniu oka rzuci³o siê na
niego z dziesiêciu ch³opa, ¿eby go ¿ywcem pojmaæ. Ale siê nie dat. Wsta³ w b³ocie rowu na
kolana i go³ymi rêkoma zacz¹³ siê szarpaæ z pijanym ¿o³dactwem. Krzycza³ o ratunek, widz¹c,
¿e kilku ¿o³nierzy, co mu na pomoc skoczyli broni siê pod nasypem. Ale i tamci wnet zostali
przez t³um obezw³adnieni. Wtedy opanowa³a go œmiertelna podnieta. Hukn¹³ pierwszego
z brzega draba miêdzy oczy, w piersi drugiego. Targn¹³ siê z kupy ca³¹ si³¹. Nie da³ rady.
Powtórnie run¹³ w b³oto rowu na wznak, czuj¹c, ¿e traci si³y. Plun¹³ w pysk najbli¿szemu,
który go kad³ubem swoim ca³kowicie przywali³. Charkn¹³ mu w œlepie:
- Prêdzej morduj, chamie!
Ale oto ów ¿o³dak garœci¹ zas³ania mu usta. Coœ do niego szepce, coœ sekretnie gada. J¹ka
siê, j¹ka... Ksi¹¿ê otwar³ oczy. Nie mo¿e pochwyciæ tchu...
- Cichaj... cichaj... jaœnie panie... - szepce ów ¿o³dak austriacki. - Lei! Nie wa¿ siê ruszaæ!
Gintu³t przymkn¹³ oczy. Pêka³y mu zduszone piersi. Piorunem lecia³a myœl szukaj¹c miejsca,
czasu, wypadków, kiedy on widzia³ tê gêbê, s³ysza³ ten g³os. Znalaz³a wreszcie...
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- Nie inaczej... Piotra Olbromskiego sekundant-cha, cha...
Naoko³o szczêk karabinów, wrzask, tupot nóg... Depc¹ po nich, le¿¹cych w rowie, wal¹ siê w jamê zdobyt¹. W szañcu krzyk, zgie³k, strza³y, ³omot pustych beczek, kamieni, padanie gruzu.
- Ktoœ ty - wyjêcza³ ksi¹¿ê.
- Cichaj!
Mija³y tak minuty d³ugie jak stulecia. W pewnej chwili wys³uchawszy, ¿e g³ówna masa wojska wtargnê³a do wnêtrza szañca, Michcik dŸwign¹³ siê z ziemi, obejrza³ wko³o i jednym
szarpniêciem wywlók³ ksiêcia z rowu. Chy¿ym krokiem, nie nagabywani przez ¿o³daków,
którzy pêdzili na zdobycie szañca, pobiegli, poskoczyli obaj fos¹ zachodni¹ a¿ do koñca
murów klasztornych. Tam pochwyceni zostali przez ch³opów Gintu³ta, zaczajonych w poprzecznym parowie. Wnet byli w ich t³umie. Ksi¹¿ê da³ siê poznaæ i niezw³ocznie zeszed³
z Michcikiem na dno w¹wozu. Ju¿ w ten w¹wóz z obwodu murów Œwiêtego Jakuba wywala³
siê t³um ¿o³nierzy i ch³opów pod parciem zdobywczej kolumny austriackiej. Nadaremnie usi³owali przedostaæ siê do koœcio³a. Wir masy ludzkiej rozbitej i pêdzonej odepchn¹³ ich w g³¹b
rozpadliny.
Stamt¹d s³yszeli, co siê dzieje... Oto œrodkiem t³umu bieg³ z go³¹ szpad¹ oficer komenderuj¹cy i szykowa³ lud ¿o³nierski w kolumnê, która by wesz³a w obrêb baterii czwartej Œwiêtego
Paw³a. Oficerowie m³odsi stosownie do rozkazu opró¿niali teraz mury klasztoru Œwiêtego
Jakuba. Jednego r nich ksi¹¿ê zaczepi³ niezw³ocznie w sposób ostry i wyzywaj¹cy: czemu to
zamiast ludzi pêdziæ na obronê starej œwi¹tyni on ich w³aœnie stamt¹d z takim mêstwem wyw³óczy’? Oficer spojrza³ na niego z góry i mrukn¹³, ¿eby siê odczepiæ:
- Kamieñ na kamieniu za godzinê r tych murów nie pozostanie. Jak¿e mam ludzi w nich
trzymaæ!
- Czemu¿ to ma z tych murów kamieñ na kamieniu nie pozostaæ?
- Bo bêd¹ z naszych bateriów armatami zdruzgotane. Wziê³y klasztor Austriaki, ale w nim
zgin¹.
Ksi¹¿ê, nie s³uchaj¹c d³u¿ej, pobieg³ pêdem ku górze. Michcik d¹¿y³ za nim. Gdy tak Gintu³t
wbiega³ po gliniastych stopniach, mia³ chwilê samowiedzy, ¿e ju¿ raz spe³nia³ coœ podobnego, ¿e fatalnoœæ nieunikniona czeka na niego u szczytu tej góry. Wiedzia³. ¿e Ÿle. czyni sobie,
czu³ gorzki ¿al, ¿e biec musi... Ale gniew nie da³ mu stan¹æ. Zwalany b³otem, bez czapki,
z rozwianym w³osem mija³ baterie. Ludzie, stoj¹cy w milczeniu u armat i strzelnic, zwierzali
sobie myœl, ¿e musi byæ to bardzo Ÿle, ¿e to, widaæ, zwiastun nieszczêœcia. Ksi¹¿ê dopad³
miejsca generalskiego w tej w³aœnie chwili, kiedy wydane zosta³y rozkazy zburzenia starego
koœcio³a, ¿eby z niego noga austriacka w w¹wóz nie zesz³a.
Kanonierowie wyrychtowali dzia³a na ³o¿ach. Z zapalonymi lontami czekali na komendê
ogniomistrzów. Sokolnicki sta³ bez ruchu z lunet¹ przy oczach i lustrowa³ jeszcze koœció³.
Œwi¹tynia sta³a przed nim w lunie, w blasku ognistym, zgrzybia³a, straszna, jakoby grobowiec, na$ który nie masz doœæ potê¿nej si³y, która by $o tkn¹æ mog³a. Oto przybieg³ zdyszany adiutant Rafa³ Olbromski i zdawa³ sprawê, ¿e wszystka si³a wysz³a z murów œwiêtego Jakuba, ¿e ju¿ jest w baterii „numer czwarty”, ¿e tam ledwie i tych si³ po³¹czonych starczy do
obrony, ¿e opuszczone mury nieprzyjaciel zape³ni³, ¿e ci¹gnie dzia³a w obrêb klasztoru, a¿eby stamt¹d biæ w Sandomierz. Genera³ skin¹³ g³ow¹ i z³o¿y³ lunetê. Gintu³t stan¹³ przed nim.
- Czego? - krzykn¹³ Sokolnicki.
- Œwiêty Jakub ma byæ zburzony?
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- Kto waœci wzywa³ do mnie?
- Nikt mnie nie wzywa³.
- A wiec?...
- Przychodzê zapytaæ siê...
- Pal! — rzek³ Sokolnicki odtr¹caj¹c natrêta.
Nim komenda zosta³a powtórzona, Gintu³t schwyci³ genera³a za rêkê, za ramiê... B³aga³ go
z krzykiem:
- Patrz! Œwiêci siê ca³a...
Rozleg³ siê pierwszy strza³.
- Wstrzymaj rozkaz, generale! Zbierz wszystkie si³y, uderz na tê pozycjê, jeszcze j¹ wydrzesz!
- Nie mam si³ ¿adnych... - mrukn¹³ genera³, oszo³omiony napaœci¹.
- Masz piêæ tysiêcy ludzi!
- IdŸ precz, cz³owieku!
Hukn¹³ strza³ drugi i trzeci.
- Œwiête popio³y rujnujesz i depcesz!... Czyli¿ nie widzisz, co zburzy te kult! Patrz!
- Widzê nie gorzej od waœci. Ale zburzê œwiête popio³y dla ocalenia ¿ywego miasta. S³ysza³eœ?
- Nie zburzysz!
Nowe rozleg³y siê strza³y. Gintu³t chwyci³ Sokolnickiego za piersi, krzycz¹c, ¿eby kaza³ zaprzestaæ. Oficerowie przyboczni oderwali go si³¹ i odepchnêli. Wtedy w mêce bezrozumnej
skoczy³ ku armatom, wydar³ z r¹k kanoniera lont zapalony i cisn¹³ go na ziemiê. Oniemia³y
¿o³nierz sta³ bez ruchu. Ksi¹¿ê przypad³ do drugiego... Ale oto oficer sekcyjny pchn¹³ go
szpad¹ w piersi. ¯o³nierze odtr¹cili rozszala³ego wyciorami. Jêknê³y armaty od strza³ów.
- ¯o³nierze! - krzycza³ Gintu³t, le¿¹cy na ziemi - nie s³uchajcie tego rozkazu! ¯o³nierze, ¿o³nierze...
Huk wystrza³ów by³ mu odpowiedzi¹. Wtedy ksi¹¿ê zebra³ ostatek si³ i zawo³a³ z ca³ej mocy
cielesnej i ze wszystkiej mocy ducha:
- Do mnie, dzieci wdowy!
Rafa³ Olbromski us³ysza³ ten okrzyk jak trzask piorunu. Straszna trwoga w³osy mu zje¿y³a
na g³owie. Ujrza³ w duszy swej moc przysiêgi na ten okrzyk i pêtlê jej czarodziejstwa uczu³
na sobie. Bez tchu, z bielmem na oczach, wyrwa³ pa³asz z pochwy i przyskoczy³ do ksiêcia.
Ten spojrza³ na niego pó³martwymi oczyma i rozkaza³:
- Wydrzyj im lonty i zgaœ! Nie daj œwiêtych popio³ów! Rafa³ rzuci³ siê na kanoniera i wyrwa³
mu lont z rêki. Rzuci³ siê na drugiego i wyrwa³ mu lont z rêki. Skoczy³ ku trzeciemu, ale w tej
chwili run¹³ na ziemiê, powalony ciosami szabel i piêœci.
Kiedy po jakimœ czasie przyszed³ do siebie, spostrzeg³, ¿e le¿y pod murem, w w¹skiej uliczce, która prowadzi³a na sandomierski rynek. Obok niego le¿a³ skrwawiony ksi¹¿ê. Kilku ¿o³nierzy przebieg³o tamtêdy. Da³ siê s³yszeæ ³oskot strza³ów karabinowych, trzask dalekiego
po¿aru... Ktoœ pod³o¿y³ rêce pod g³owê Rafa³a, dŸwign¹³ go z ziemi i posadzi³ na kamieniu.
Schyli³a siê nad nim twarz jednego z kolegów. Cz³owiek ten szepce z poœpiechem:
- UchodŸ st¹d! Skryj siê co tchu! Za chwilê bêdziesz rozstrzelany, jeœli nie ujdziesz. Ju¿ ciê
szukaj¹... Umykaj!
Rafa³ zrozumia³ tê radê. Powiód³ oczyma po ziemi. To ksi¹¿ê Gintu³t... Nad nim pochyla siê
i twarz mu wod¹ ociera ¿o³nierz austriacki. Có¿ to ma znaczyæ’?... Po chwili ów ¿o³nierz bierze ksiêcia za bary, zadaje go sobie na plecy, jego samego ci¹gnie za rêkaw. Id¹ wraz, biegn¹...
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Po¿ar przed nimi. Olbrzymie zgliszcza rodz¹ bia³y dym i lotne perzyny... Id¹ jak we œnie miêdzy domy spalone ju¿ do przyciesi, miêdzy stosy g³owni kopc¹cych. Z Gór Pieprzowych bij¹
w miasto armaty, zza Wis³y padaj¹ wci¹¿ brandkugle, z pól sandomierskich puszczone
œwiszcz¹ nad miastem pociski. Woko³o nigdzie ¿ywego cz³owieka... Rafa³, a za nim ¿o³nierz
nios¹cy ksiêcia, biegn¹ w podskokach, rozgl¹daj¹ siê, lustruj¹ miejsce. Zawrócili w jakiœ brukowany dziedziniec czy na cmentarz koœcielny, którego po spaleniu okolicznych budowli nie
by³o sposobu rozpoznaæ. Przyszli na oœlep do okr¹g³ego ogrójca czy kostnicy w g³êbi d³ugiego podwórza. Pchnêli drzwi, zawarte na zardzewia³¹ klamkê, i po schodach na po³y zburzonych zbiegli w g³¹b ciemnego lochu. Ujrzeli w podziemiu tym skupionych ludzi. Kobiety, siedz¹ce w kucki nad ko³yskami, powita³y ich krzykiem przera¿enia, dzieci kry³y siê po k¹tach.
Michcik da³ im znak rêk¹, ¿eby milcza³y. Rozejrzawszy siê w mroku, ujrza³ dalszy ci¹g tego
podziemnego korytarza. Tam poszli. Zagradza³y im drogê kupy kamienia zwalonego ze sklepieñ. Szli chy³kiem przez duszne otwory, przez szerokie jaskinie, przez bramy i ciasne korytarze, w gêstym mroku. A¿ oto w jednym miejscu przyjmie ich œwiat³o! Zimne, czystsze powietrze... Ujrzeli w górze sklepienia zakratowane okienko. Strudzony ¿o³nierz z³o¿y³ ksiêcia
na ziemi. Œci¹gn¹³ ze siebie zwiniêty p³aszcz i rzuci³ go na mokre pok³ady gliny, odpasa³
broñ... Gintu³ta u³o¿y³ na p³aszczu, Rafa³a obok. Sam usiad³ w k¹cie.
Ksi¹¿ê z wolna przychodzi³ do siebie. Ciê¿ko dysza³ i kaszla³, bezsilnie rzê¿a³. Olbromski
rozejrza³ siê wko³o. Zrazu widzia³ tylko szar¹, jakby posiwia³¹ gêstwinê mroku. Ze szpary
okiennej pada³a jednolita smuga pó³blasku, w dole rozprasza³a siê i nicestwia³a. Ale gdy oczy
przywyk³y do mroku, dojrza³ w g³êbi jakoby wzgórze szare, jakoby kopiec pochy³y...
Wsta³ ze swego miejsca i podszed³ bli¿ej. Wielka w g³êbi pieczara by³a zawalona koœæmi
ludzkimi. Nik³e œwiat³o dawa³o widzieæ czo³a czaszek i koœci policzków. Po ustach uœmiechniêtych boleœnie wiod³o nici pó³jasne, ukazywa³o skurczone palce i bojowo wyci¹gniête piszczele r¹k. Zadzia³ przychodzieñ, bo mu siê zda³o, ¿e góra koœci œmieje siê z niego w ciszy...
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Naro¿na izba
W nocy 30 czerwca, po zupe³nym opuszczeniu Sandomierza przez Austriaków, którzy go na
mocy kapitulacji 19 czerwca posiedli, Rafa³ Olbromski, ksi¹¿ê Gintu³t i ¿o³nierz Michcik cichaczem wymknêli siê z miasta. W³aœnie mieli je zaj¹æ Kozacy, przeprawiaj¹cy siê na
³odziach zza Wis³y. Michcik, przebrany w mundur u³ana Dziewanowskiego, zdoby³ gdzieœ
w mieœcie konia-chabetê i wystara³ siê o lepszego dla Rafa³a. U³añski p³aszcz, zwi¹zany miêdzy kulbakami koni, s³u¿y³ za ³o¿e dla ciê¿ko chorego ksiêcia. Wyje¿d¿ali nad ranem przez
Krakowsk¹ bramê. Doœæ ju¿ by³o œwiat³a, ¿eby Rafa³ móg³ dojrzeæ, co siê sta³o z miastem.
Ani œladu palisad! Wszystko zrównane z ziemi¹ i spalone na stosach. Do³y i rowy pracowicie
pokopane - zawalone, szañców ani œladu. Przez chwilê czu³ w sobie gniew, gniew najbardziej
ludzki, na widok ogromnej pracy zniweczonej bez œladu. Ale zmia¿d¿y³ go w sobie m³otem
potê¿nej myœli:
Teraz do Tarnin!
W skok zjechali z góry. W mieœcie bezpañskim, bezbronnym i spalonym nikt ich tej nocy
o has³o Igle pyta³. Zorza ranna, szerz¹ca siê nad rozdo³em Wis³y, dawa³a widzieæ zgliszcza
wszêdy, ziemiê zje¿d¿on¹ armatami, stratowane zbo¿a. Pomknêli ku Samborowi co pary
w koniach, ¿eby przed jasnym dniem wjechaæ miêdzy pola, w w¹wozy. S³oñce wschodzi³o,
kiedy za Goryczanami wzuli siê na prawo w w¹wozik i wjechali w mylne i w¹skie drogi.
W dali, w dali na wzgórzu widaæ by³o Tarniny. Konie jeŸdŸców wesz³y w koleje i ociera³y
siê bokami. Wy¿ej przytroczyli p³aszcz i podnieœli chorego. Twarz mia³ koloru ziemi, oczy
szkliste. S³owa bez zwi¹zku snu³y siê w jego poczernia³ych wargach. Rafa³ marzy³ jak
o szczêœciu, ¿eby nareszcie bez szwanku dopaœæ do domu. W Sandomierzu nie by³o gdzie
trzymaæ rannego. Szpitale pe³ne by³y oficerów i ¿o³nierzy, w prywatnych domach panowa³a
nêdza i trwoga. Przylgnê³o zreszt¹ do nich obudwu jakieœ echo podejrzenia, które towarzyszy³o ka¿demu ich krokowi. W ci¹gu straszliwych dni kapitulacji, wyjœcia si³ polskich w stronê Zawichosta i panowania austriackiego w mieœcie, Rafa³ zg³êbia³ swoje po³o¿enie. Jak¿e
siê to sta³o, ¿e z oficera pe³nego nadziei, stoj¹cego u szczytu powodzenia, przeistoczy³ siê
niemal w zdrajcê, w podkomendnego, który niweczy samowolnie rozkazy swego genera³a?
Jak¿e siê to staæ mog³o, ¿e zamiast krzy¿a zas³ugi zarobi³ sobie dobrowolnie na s¹d polowy
i prawdopodobnie na haniebn¹ œmieræ? Sam to uczyni³, o dziwo... Wraca oto znowu w progi
domowe nie jak zwyciêzca i bohater, o czym tyle lat marzy³, lecz jako wymazany z list pu³kowych... Sam to uczyni³... Myœla³ o tym patrz¹c na zbo¿a rodzinne, faluj¹ce jak daleko oko
siêgnie, na niwy sandomierskiej pszenicy, czarne, zroszone... Skowroñczy chór dzwoni³ pod
niebem... Mg³y poranne wstawa³y z parowów.
Za Chobrzanami wziêli siê w lewo ku Koprzywnicy. Z prawej i lewej strony drogi zbo¿a by³y
pogniecione, wbite w ziemiê przez pu³ki konnicy id¹cej pod Po³aniec. Z nadzwyczajn¹ pie463

czo³owitoœci¹ jeŸdŸcy zbadali lasek sosnowy na wzgórzu, czy w nim aby nie czai siê patrol
austriacki. Ale las by³ pusty, pe³en tylko woni ¿ywicznej, b³êkitnej mg³y i poœwistu ziêb. Co
si³y w koniach zjechali w dolinê Koprzywianki i zbli¿yli siê do miejsca. Ogród rodzinny przed
oczyma Rafa³a! Ca³y w gêstym ob³oku... Œrodkiem jego biegnie w dó³, po zboczu góry, aleja
wiœni ³utówek. Wszystka rubinowa od niezmiernej masy owocu, wszystka sk¹pana w barwie.
nad wszelkie s³owo uroczej. Wilgi wykrzykuj¹ w gêstwinach starych wiœnio spêkanej korze,
o liœciu miêkkim i mi³ym jak w³osy kobiece; sroki i wrony na szczytach drzew wyjadaj¹ ju¿
pracowicie od wczesnego runa, nim ludzie na dobre siê zbudz¹, niezrównany owoc. Cieñ jeszcze w sadzie, czad od tysi¹ca nocnych zapachów, mrok pod okapami wielkich jab³onek, przy
pniach grusz, których owoce: ju¿ ci¹gn¹ ga³êzie ku ziemi. Chmiel dziki wyrós³ bujnie, nie
znany oczom Rafa³a dziwaczny przybysz rozwlók³ siê po zmursza³ych balasach p³otu i zarzuca nici swe na ga³êzie s¹siedniej jod³y. Dzikie drzewa wyros³y na podziw. M³ody modrzew
buja wierzcho³kiem w lazurze nieba, a lœni¹ce liœcie klonu, ciemne liœcie w³oskiego orzecha
poranny wiatr przegina. Z g³êbi, z rozdo³u. zapachnia³y grzêdy truskawek. Tam, jeszcze dalej, gêstwina malin nieprzebyta, wielki ja³owiec, urwisko i czub starego brzostu...
Szybko wjechali po wzgórzu, obok dwu wypróchnia³ych siostrzyc-wierzb, na dziedziniec. Ju¿
w ganku siedzia³ na drewnianym zydelku stary pan Olbromski w swej wyszarzanej bekieszy
i odwiecznej rogatywce. Ujrzawszy z nag³a jeŸdŸców zerwa³ siê na równe nogi z najoczywistszym zamiarem wykonania przezornej rejterady. Ale ju¿ by³o za póŸno. Zstêpowa³ tedy ze stopni z brwi¹ namarszczon¹, z³y i srogi. Czapkê na g³owie rêk¹ miêtosi³, niby to z gotowoœci¹ do
uk³onu. Piorunem oka przeszywa³ przybyszów. Ale naraz w zgrzybia³ej, jakoby pleœni¹ pokrytej twarzy coœ b³yœnie... Kurcz stuli usta... Szlocha starzec na piersi synowskiej jak dziecko...
Krzyk powsta³ w ca³ym domu. Poczê³y wychylaæ siê kobiece figury, wyleg³a s³u¿ba. Oto
matka... Staruszka, babinka, ledwie j¹ mo¿na poznaæ... Twarz ca³a w zmarszczkach i fa³dach,
oczy wype³z³e ledwie patrz¹. Zofka! Ogromna kobieta, na pó³ ubrana, przy nadziei, w jakim
ósmym miesi¹cu.
Wszyscy ledwie mieli czas och³on¹æ z uniesienia na widok Rafa³a, a ju¿ w zdumieniu s³uchali wieœci, ¿e maj¹ daæ goœcinê rannemu ksiêciu Gintu³towi. Gwa³t powsta³ w ca³ym domu,
bieganie, znoszenie poœcieli do izby naro¿nej, niegdyœ Rafa³owej, wo³anie s³u¿by i rwetes nie
do opisania. Na dworze przy koniach, za progiem, zosta³ jeno sam Michcik. Odziany w mundur u³ana zabitego na sandomierskim placu-wygl¹da³ jak stary wiarus. Oczy jego niespokojnie oblatywa³y okolicê, pola, w¹wozy. Ksiêcia wniesiono do izdebki i u³o¿ono na czystej,
wysoko zas³anej poœcieli. Otwarte okno wpuœci³o do stancji woñ ró¿an¹. On le¿a³ z przymkniêtymi oczyma, na pó³ przytomny, patrz¹cy w jeden k¹t. Czo³o mia³ jednostajnie, nieodmiennie zmarszczone, jakby nad t¹ sam¹ wci¹¿ myœl¹ g³êboko, g³êboko siê biedzi³. Dawno nie golony, siwiej¹cy zarost oblók³ wargi, policzki, podbródek i uczyni³ z niego starca.
Wszyscy wyszli w nadziei, ¿e chory bêdzie spa³. Chciano niby obmyœliæ dla tak wielkiego
goœcia posi³ek jak najlepszy, najbardziej leczniczy; chciano powzi¹æ wiadomoœæ o wszystkim
naraz, a w gruncie rzeczy usi³owano tylko bez przeszkody patrzeæ w Rafa³a. Staruszkowie
obst¹pili syna z dwu stron, zagarnêli pod œwiat³o okna. Wycieraj¹ do sucha oczy, ¿eby jak
najlepiej widzieæ, nastawiaj¹ og³uch³e uszy, ¿eby zaœ czego ze s³ów nie uroniæ... Drepc¹ na
miejscu, podgl¹daj¹...
Tymczasem Zofka minê³a powtórnie w sposób sekretny sieñ prowadz¹c¹ do izby rannego.
Uchyli³a drzwi, zajrza³a przez szczelinkê. Le¿a³ tak samo ze zmarszczonym czo³em, z zagry464

zion¹ warg¹, wszystek w jedn¹ jak¹œ myœl okuty jak w kajdany. Wsunê³a siê za drzwi bez
szelestu, wtuli³a w k¹t wedle pieca. Patrzy weñ. patrzy, napatrzyæ siê nie mo¿e... Przed rokiem wydali j¹ za m¹¿ za konkurenta, za przyjezdnego kawalera, za s¹siada, który stanowi³
dla niej partiê. Myœli sobie teraz o tym. By³a narzeczon¹, uszyli jej wyprawê, sprawili huczne
wesele z muzyk¹ i tañcami, by³ œlub, oczepiny, przenosiny. Wszystko jak sen. Teraz jest w ci¹¿y... I dopiero w takiej chwili zjawia siê przed ni¹ jej „ksi¹¿ê”... Ten¿e to jest cz³owiek, którego we snach i radosnych jawach dziewiczych widywa³a? To¿ to jest marzenie jej spe³nione? Ksi¹¿ê le¿y w tej izbie, gdzie tylekroæ o nim po nocach œni³a.
Czemu¿ sta³o siê tak w³aœnie, a nie inaczej?...
Wtem struchla³a ze wstydu! Zmarszczki ¿elazne na jego czole zaczê³y siê rozchodziæ, rozp³ywaæ jak chmury od ³agodnego wiatru pod s³oñcem. Uœmiech, niby jutrzenka daleka, zajaœnia³ na ustach i twarz rozwidni³. Tylko oczy zosta³y szkliste i nic nie widz¹ce. W ca³ym obliczu odbi³o siê ukojenie, sp³ynê³a na nie ³aska ciszy i b³ogos³awiony chryzmat pociechy.
Zgrabia³e, bezw³adne race zsuwaj¹ siê ku sobie, palce jednej d³oni zaplot¹ bez si³ na palce
drugiej... Obiedwie przycisn¹ piersi ciê¿ko dysz¹ce. Usta szepc¹ wyrazy, które w ucho Zofki
padaj¹ wyraŸnie, jasno, kwieciœcie. Zda siê jej przez chwilê, ¿e rozumie wszystko, co szeptaj¹ do siebie te wargi, ¿e to ju¿ dawno s³ysza³a, ¿e wie doskonale...
Powtórzy³ te s³owa, powtórzy³ drugi raz i jeszcze:

Ad Rosam per Crucem,
ad Crucem per Rosam!
In ea, in eis
gemmatus resurgam...
Przytuli³a siê do œciany i przemieni³a w cieñ nic nie wiedz¹cy, a przecie wierny a¿ do ostatniego kroku...
Wtem poza domem rozleg³ siê przeraŸliwy krzyk. Zofka buchnê³a we drzwi. Rafa³ bieg³ na
dwór wdziewaj¹c po drodze czapkê i zapinaj¹c rzemienne. pasy uzbrojenia. Michcik wskazywa³ w oddali, po drugiej stronie rozdo³u Koprzywianki, austriack¹ konnicê i piechotê, które wolno zmierza³y w tê stronê. Skoczyli obadwaj do koni. Ale zarówno koñ Rafa³a jak Michcika by³ zgrzany, robi³ bokami i dymi³ siê jeszcze z trudu. Stary Olbromski drepta³ za synem
przynaglaj¹c go do poœpiechu. Oczy starca pad³y na zbiedzone konie. obudwu jeŸdŸców. Coœ
pocz¹³ krzyczeæ... Pobieg³ nagle ku stajni rozkazuj¹c:
- Michcik! Michcik! Dawaj tu szkapy... ¯ywo!
Obadwaj z Rafa³em pospieszyli za starcem, On tymczasem trzês¹cymi siê rêkoma rozwar³
drzwi stajenne takim ruchem, jakby ze siebie wyrywa³ wnêtrznoœci. Wo³a³:
- Wa³acha gniadego pod panicza! Sobie tê siw¹ klacz zabieraj! ¯ywo! Nie stój! Tyœ to mi
syna Piotra tratowa³.:. Przepinaj siod³o... ¯ywo! ju¿ ich widaæ...
Michcik okie³zna³ przepyszne konie, wyhodowane pod pañskim okiem, w ciemnoœci, wypielêgnowane na chlebie i owsie, a chabety, na których przybyli, wprowadzi³ w gródze. Rafa³
zapina³ poprêgi. Za chwilê siedzieli na siod³ach. Wparli ostrogi w boki biegunów.
- Michcik! - krzyczy jeszcze starzec. - Bóg¿c ci zap³aæ... Broñ mi ch³opca!...
Us³yszeli za sob¹ dziadowskie; ³kanie, ujrzeli wyci¹gniête z ganku rêce.
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Wypadli z podwórza olbrzymimi susami w w¹wozik kole cmentarza, stamt¹d na p³aszczyznê
i w zielone, jasne, szerokie pola. Ku Klimontowu! W konie! Lec¹ ,jak ów ranny wicher na
skrzyd³ach wiatronogich koni, œcigani dalekim krzykiem austriackim... Aby jeno do lasów
Góreckich! aby jeno do lasów!
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Pod £ysic¹
Po stracie miejsca przy boku genera³a Sokolnickiego wskutek zajœæ podczas szturmu Sandomierza Rafa³ powróci³ jak niepyszny do swego pu³ku i na dawne miejsce. Tylko dziêki szybkoœci wypadków, jak kapitulacja i wymarsz za³ogi sandomierskiej do Pu³aw, uda³o mu siê
wyjœæ niepostrze¿enie z ca³ej afery, bez s¹du, degradacji i gorszych nastêpstw.
W dniu 4 lipca, kiedy wszystkie si³y polskie wyruszy³y z Radomia na po³udnie w œlad za ustêpuj¹cym nieprzyjacielem, Olbromski na czele kilkudziesiêciu u³anów ze swego szwadronu
szed³ na szpicy przedniej stra¿y kawaleryjskiej w Œwiêtokrzyskie Góry od strony Kunowa.
Min¹³ szybko Bodzentyn, przez który dopiero co przeci¹gnê³a znaczna si³a austriacka, i wkroczy³ ostro¿nie w lasy. Zrazu wzi¹³ siê na prawo przez wieœ Psary, a¿eby unikn¹æ g³ównego
goœciñca, gdzie móg³ ³atwo zetkn¹æ siê z maruderami Mondeta. Ch³opi okoliczni zawiadomili go, ¿e wojsko austriackie posz³o goœciñcem i ¿e zabiegaj¹c mu drogê spoza góry Strawczanej tym ³atwiej mo¿e siê zetkn¹æ z si³ami i byæ zaskoczonym w lesie. Ruszy³ tedy wolnym
goœciñcem wprost na Wzorki i Œwiêt¹ Katarzynê.
M¿y³ letni deszczyk-kapuœniaczek. Ch³odne ³¹ki w smugach i gazdach leœnych jeszcze nie
by³y pokoszone ca³kowicie. Dopiero gdzieniegdzie pachnia³o siano przewiêd³e. Jeszcze siê
s³a³y po ³¹kach najczarowniejsze leœne smó³ki, kosaæce, jaskó³ki i koniczyny. Œniade dymy
rzadkich, d¿d¿ystych ob³oków wa³êsa³y siê nisko po lasach, po ³añcuchu gór, po puszczy zbójeckiej. £ysica rozwinê³a przed jad¹cym oddzia³kiem ¿o³nierzy swoj¹ granatow¹ deliê, utkan¹
jasnymi kêpami buków. Tam i sam wzbija³y siê ku górze pow³óczyste smugi chmur jakoby
dech ¿ywy, id¹cy w niebo ze œwiêtych buków. Ci¹gnê³y siê blisko mokre tumany miêdzy koronami przedawnych jode³, ukazuj¹c zdumionym oczom ich tytaniczne kolumny i rozpostarty ponad nimi czarny strop z koron wielkolasu. Im bardziej siê zbli¿ali do góry, tym bardziej
pachnia³a knieja. Stanê³a przed oczyma jej g³êbia wewnêtrzna, jej gleba dziwna, pe³na wyp³ukanych kamyków poros³ych rdz¹, rudzizn¹ i zielonkowat¹ pleœni¹, jej pochy³a górska ziemia, któr¹ we w³adzê wziê³y olbrzymie korzenie. Naoko³o stanê³y odziemki jod³owe, pokryte barw¹ przyæmionego srebra. Z pó³nocnej. strony zwis³y na ka¿dym ko¿uchy mchów twardych i suchych o barwie jaspisu, kosmate i potargane brody a k³aki. W wilgotnym wietrze
zachodnim zagra³y szerokie ig³y sp³awów, rozko³ysa³y siê chwianiem rytmicznym, poczê³y
przeginaæ ogromne piêtra ga³êzi, a szyszki wzniesione do góry wyla³y tajemnicê swej woni.
Ziêby po gêstwinach poœwistywa³y...
Oddzia³ek konny wymin¹³ leœnictwo na Wzorkach, wioskê tej¿e nazwy leœn¹, zbudowan¹ w g³êbi
puszczy, siedlisko ludzi krzepkich jak jod³y i twardych jak buki. Grunt by³ ku górze coraz twardszy, z³o¿ony z krwawego, ³amliwego kamyka. Ukaza³ siê w ciemnicy jod³owej wynios³y, czworograniasty s³up wie¿y klasztoru i bia³e jego mury. Tu¿ za kuŸni¹ i za gospod¹ klasztorn¹ by³ wysoki parkan ogrodu. Olbromski zaczai³ za murowanic¹ ober¿y i kuŸni, stoj¹cymi naprzeciwko sie467

bie, czêœæ swego oddzia³u i podzieli³ go na dwie partie. Jednej kaza³ iœæ dalej drog¹ a¿ przed koœcio³ek, a sam na czele drugiej postanowi³ zbadaæ niepostrze¿enie dziedziñce klasztorne, czy
w nich nie ma Austriaków. Zsiad³ z konia i to samo kaza³ uczyniæ dziesi¹tkowi jeŸdŸców. Jedenasty zosta³ przy koniach ukryty za ober¿¹. Na dany znak przez trêbacza mia³ z koñmi w las uciekaæ
na lewo, a¿ do wskazanej polanki. Rafa³ na czele swoich przeskoczy³ przez wysoki z daszkiem
parkan tu¿ za ober¿¹ i znalaz³ siê w ogrodzie. Gdy tam wszed³, opuœci³a go chêæ patrolowania,
badania, poszukiwañ... Stan¹³ w cichej altanie z dzikich drzew na koñcu ogrodu i na chwilê da³
wolnoœæ duszy. Ujrza³ jak gdyby dzieciñstwo swoje, œni³ o sobie widomy na jawie sen. By³ tu
w tym ogrodzie ma³ym dzieckiem, a wszystko; wszystko doskonale zapamiêta³... Strumieñ œwiêtego Franciszka, który jest g³ównym rodzicem Czarnej Nidy, biegnie przez ogród z gwa³tem swych
ma³ych wód, z si³¹ i gniewem ma³ych pian. Tam oto spada srebrzystym snopem z drewnianej rynny wprawionej w ogrodowy mur, tu dudni, jak gdyby wpada³ w g³êbinê pustej st¹gwi, tam z szelestem i szemraniem biegnie przez ogród pod bia³ymi mostkami, pomiêdzy korzenie œliwin i grusz,
które s³odkie jego wody wypijaj¹. Dopad³ drugiego muru i znowu ujêty w rynnê, wyciosan¹ w pó³pniu œwierkowym, puszczony zosta³ na wolnoœæ.
Spomiêdzy drzew, w wylotach owocowych alejek, widnia³y bia³e mury. To, co niegdyœ tak
uderzy³o wyobraŸniê dzieciêc¹ niezwyk³oœci¹ swoj¹, uderza³o i dziœ z t¹ sam¹ si³¹...
Klasztor! Z podziwem, zdumieniem i dawnym lêkiem patrza³ na owo ziszczone wspomnienie dzieciñstwa. Te same szare skarpy rozkraczone, wyra¿aj¹ce nies³ychany wysi³, moc,
ch³opskie podsadzanie siê ze wszej potêgi. Te same kamienie, co od zwietrzenia ju¿ to sta³y
siê czarne i okryte rdz¹ jak ¿elazo, ju¿ zlasowane, powlek³y siê bia³¹, niezniszczaln¹ polew¹
i sta³y podobne do kafla wiecznotrwa³ego. Nad skarpami œciany zimne i wysokie, z ma³ymi
pod dachem oknami. Z³a myœl nieci uœmiech, kiedy siê duma mimo woli nad owym celem,
który kaza³ okienka zakonnic umieszczaæ tak wysoko. Z³a myœl przewija siê i sama siebie
zawstydzaj¹c chy³kiem wbiega kêdyœ w gêste zastêpy owocowych drzew, miêdzy rabaty kwiatowe, gdzie wysmuk³e lilie o strzêpiastych i rozprys³ych p³atkach kielichów, o brunatnych
pylnikach i lepkim, ¿ó³tawym soku, wylewaj¹ odór czystoœci. Plamy wilgotne w naro¿nikach
muru niby cieñ wiecznie obecny czyhaj¹ na bia³oœæ wapiennych œcian, podobnie jak szyderstwo czyha na zachwyt, podobnie jak t³usta drwina czyha na dziewiczoœæ uniesienia. Blaszane rynny przy dachu, przyrz¹d tak niezwyk³y w tych stronach... Albowiem w tych stronach
nieznane jest jeszcze nic, co by by³o wymys³em ku udogodnieniu ¿ycia. Wszystko tu jest jeszcze jak za Chrobrego króla, jak za króla Krzywousta albo Mnicha. Pierwszy tu obraz domu
murowanego z kamienia przynios³y mniszki za Bodzanty, koœcielnego ksiêcia i ³owcy, mi³oœnika tych puszcz dzikich. Drogê, która w te miejsca prowadzi, mniszkom nale¿y zawdziêczyæ, i cudny sad w dzikim boru, na kamienistym, zimnym gruncie. Im nale¿y zawdziêczyæ
okrzesanie wioskowego ludu po sio³ach, têpienie przez szeregi wieków œwiêtokrzyskiego
zbójectwa, im za³o¿enie pierwszych sadów przy leœnych izbach, uprawê warzyw po Lechach,
naukê tkania szmat z we³ny i haftowania lnianych chust.
¯o³nierze przebiegli prêdko ogród i wydostali siê na obszerny dziedziniec. Stajnie klasztorne
i podwórza by³y puste, ale wzd³u¿ p³otu znaæ by³o œlady popasu konnicy. Na œrodku jeszcze
siê tli³y ogniska obozowe. Schwytali w stajni parobka i powziêli szybk¹ wiadomoœæ, ¿e w nocy, nad samym rankiem, sta³o w klasztorze wojsko niemieckie piesze i konne, ¿e oficerowie
kazali sobie daæ jeœæ w refektarzu, a potem wszystko posz³o ku Kielcom, ino gdzieœ po drodze têgo strzela³y.
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Zbadawszy wszystko dok³adnie Rafa³ poszed³ na spotkanie drugiej po³owy swych si³, która
mia³a czekaæ przed koœcio³em. Zmierza³ przez wirydarzyk miêdzy murem odpolnym a œcian¹
koœcio³a. Gruszki tam ros³y os³onione od wiatru i wygrzewa³y siê w cieple zacisza. Bia³a
brzoza uderza³a d³ugimi splotami ga³êzi w ¿elazne prêty koœcielnego okienka. A okienko,
okienko... Wyd³ubane w murze niewiarogodnej gruboœci, pó³okr¹g³e u góry, zaplecione tarnin¹ kraty. Istna strzelnica przeciwko JadŸwingom...
Nag³e wspomnienie obla³o duszê... To¿ przez to okienko wdar³ siê ciemn¹ noc¹ z³odziej-œwiêtokradca, kraty porozgina³ i wyrwa³, z³upa³ no¿em spróchnia³¹ szafkê cyborium i ukrad³ kielich z³oty. Dr¿¹ jeszcze w uszach straszliwe sylaby s³ów kapelana, kiedy w niedzielny dzieñ
stoi na niskiej ambonie i opowiada ludowi z górskich wsi o tym, co siê sta³o w œwi¹tyni. Blady, ze zwieszon¹ na piersi g³ow¹, usta sobie stu³¹ zakrywa... A stu³a mu w rêku dr¿y.
Lud wszystek wzdycha i szlocha. Gdy ksiê¿yna wskaza³ z dr¿eniem na okno i wy³amane kraty, wszystkie siê oczy na to okno obróc¹, wyblad³e milczenie zalega ci¿bê. Oto rozwija sukienkê kielicha i pokazuje, ¿e œwiête komunikanty z³odziej w ni¹ zawin¹³ i na o³tarzu porzuci³. Wtedy ów jêk i trwoga...
Lud pada na twarz i boi siê wszystek, a grube mury koœcio³a w posadach swoich dr¿¹. Któ¿
by siê zdziwi³, któ¿ by wyrzeka³, gdyby sklepienie zwali³o siê wówczas i wie¿a le¿¹cych przyt³uk³a? A póŸniej, a póŸniej... Kapelan po mszy wynosi monstrancjê i intonuje pieœñ, a sam
przez œwiêt¹ Hostiê patrzy w t³um. Jest g³uchoniema wiara w tym t³umie, ¿e w takiej chwili
kap³an wszystkie zbrodnie ludzkie widzi jak na d³oni. Ale milczy, milczy a¿ do grobu. Widzi
oto w tej chwili cz³owieka, co kraty wy³ama³ i œwiête komunikanty w sukience kielicha rzuci³, widzi go jasno przed sob¹, ale palcem wskazaæ nie mo¿e...
Serce struchla³ego dziecka ³omoce pod mundurem u³ana i niewymowna trwoga ¿elaznymi
obcêgi œciska piersi, gdy wchodz¹ t³umem szumnym w progi koœcio³a. Jak¿e wydaje siê niski
i ma³y! jak¿e ubogi i ciasny! Wszystko w nim z grubaœnego kamienia, mur wszêdzie prostacki, krzywy.
Przy wejœciu kropielnica, wyd³ubana w g³azie kwarcytu. W g³êbi, pod ambon¹, pomnik rycerza
œpi¹cego w zbroi, wykuty przed wiekami w piêknym w³oskim marmurze, a teraz poczciwie
i pracowicie zabielony wapnem i zabielany rokrocznie z troskliwoœci¹ na ka¿de Godne Œwiêta.
W miejscu szumnego napisu pod le¿¹c¹ postaci¹ rycerza znaæ w wapnie wg³êbienia liter, co
¿adn¹ miar¹ nie da³y siê zabieliæ... Sic transu gloria mundi...
W o³tarzu wyz³ocony pos¹¿ek œwiêtej Katarzyny, która trzyma w rêce ko³o swego mêczeñstwa i królewski miecz. Tak jej niegdyœ tego z³otego miecza zazdroœci³y dzieciêce oczy!...
Nad o³tarzem znowu dwa okienka - strzelnice. Fioletowy smêtek osiad³ na starych, sczernia³ych obrazach. S³ychaæ w ciszy jakowyœ szept... Jest to mo¿e æwierkanie piskl¹t w gniazdach
jaskó³czych, a mo¿e szelest owej brzozy, co o kraty koœcielne w³osy swe zielone czesze.
¯o³nierze poklêkali w œrodku koœcio³a, oficer siad³ w ³awce i zaton¹³ w marzeniu, we wspomnieniach. Podniós³ oczy i drgn¹³. W szerokim oknie weneckiego kszta³tu, które z tajemniczych korytarzów klasztornych na koœció³ wychodzi, ujrza³ trzy cienie. G³owy obramowane
w kwadraty kwefów zakonnych, w bia³e z zewn¹trz za³amanie kornetów, okryte ciemnym
suknem... Na piersiach z³o¿one rêce. Oczy nieruchome... Bolesne, starcze, ¿ó³te twarze, jakoby widm zza œwiata...
Wsta³ ze swego miejsca i szybko wyszed³ z koœcio³a. Rozkosz mu sprawia³o dzwonienie szabli i ostróg, przepych ubioru wojennego w przeciwieñstwie do zakonnej szarzyzny i nêdzy.
469

Prêdko zbieg³ po szerokich stopniach miêdzy istnymi ska³ami bia³ych podstaw wie¿y. Da³
rozkaz do wsiadania i sam skoczy³ na siod³o.
Teraz - marzy³ - do Wyrw... Do wujaszka Nardzewskiego w goœcinê, a potem dalej, na po³udnie...
Pêdz¹c na przedzie, powtarza³ sobie ze œciœniêtymi zêbami wci¹¿ jedno s³owo, jak has³o:
- Jaz! Jaz!...
Skokiem wylecieli na goœciniec z lasu £ysicy na pierwsze wzgórze. Ale zaledwie Rafa³ rzuci³ okiem w nizinê, zdar³ konia i stan¹³ w miejscu jak skamienia³y. Z Wyrw wznosz¹ siê
w niebo s³upy czarnego dymu! Dworu nie widaæ, dworu wcale nie ma, stodó³ nie ma... Czerwone zgliszcze pe³ga kiedy niekiedy w tym miejscu miêdzy czarnymi koronami drzew. oddzia³ popêdzi³ przez pastwiska, przez ³¹ki, przez p³oty i w¹wozy, co pary w koniach. Przypadli jak wichura do wsi, w op³otki, na dziedziniec. Wszêdzie pustka. Ani jednego cz³owieka.
Ze dworu zosta³a tylko kupa zgliszcz, przyciesi opalonych, twardych g³owni modrzewiowych
i czarne rumowia piecowisk. W ca³ej dziedzinie tylko murowany lamus ocala³. U³any wpad³y
do wnêtrza. S³ychaæ by³o stamt¹d ich krzyk. Rafa³ poskoczy³ za nimi. Zatoczy³ siê jak pijany... Ujrza³ Nardzewskiego na ziemi w krwawej ka³u¿y, por¹banego szablami tak straszliwie,
¿e z niego tylko œlad cz³owieka pozosta³. Twarz by³a zmasakrowana, ramiona, piersi i rêce
pociête. Ale naokó³, w pustych s¹siekach, na grubych dylach pod³ogi, przed progiem i za progiem, sta³y czarne strugi krwi. Stary szlachcic nie za darmo sprzeda³ swe ¿ycie. Rafa³ przypad³ ku niemu ze szlochaniem. Kaza³ go dŸwign¹æ ¿o³nierzom i wynieœæ na dwór. Trup ju¿
by³ ostyg³. W rêce œciska³ jeszcze swój cudnie dziwerowany pistolet. ¯o³nierze przetrz¹œli
lamus. Jeden z nich spostrzeg³ drabinê wci¹gniêt¹ pod dach na wi¹zanie krokwi. Wypatrzono
siedz¹cego w dymniku cz³owieka. Œci¹gniêty na dó³, stawiony zosta³ przed oblicze oficera.
By³ to stary Nardzewskiego strzelec, Kacper. D³ugo siê spode ³ba podejrzliwie przygl¹da³
¿o³nierzom i oficerowi. Milcza³ zawziêcie.
- Co siê tu sta³o? - krzycza³ nañ Olbromski.
- Pana zabili.
- Kto zabi³?
- Wojsko.
- Jakie wojsko?
- Miemce.
- Kiedy?
- Dzisiaj rano. Przysz³y od Œwiêtej Katarzyny. Napcha³o ich siê pe³ne podwórze, pe³ny dwór.
- Konnica czy piechota?
- By³a konnica, by³a i piechota.
- Jak siê to sta³o?
- Kaza³y wielmo¿nemu panu, ¿eby natychmiast œpichlerz otwiera³, stodo³y to samo, ¿eby im
od œpi¿arni klucze dawa³! Zarazem pozna³, ¿e Ÿle. Pan na mnie kiwn¹³ palicem i raz dwa kaza³
przez zêby, ¿ebym lecia³ we wieœ po ch³opach. Niech mi, pada, kto ¿yje, idzie na pomoc z cepami, z wid³ami, z siekier¹. Ja we drzwi, a tu, s³yszê, tych oficerów pan skl¹³, zmaœci³ s³owem i kaza³ im, ¿eby natychmiast precz sz³y ze dwora!
- Poszli?
- Ale!... poszli! Jakem od so³tysa przez sadek do dworu przylecia³, to ju¿ sz³y na niego ze
siablami. Pan wielmo¿ny ju¿ wtedy w swoj¹ najgorsz¹ z³oœæ weszed³. Uskoczy³ do ma³ej stancji i drzwi za sob¹ zapar³. Dopiero ³ap za pistolety, za dubeltówkê i przez sadek do lamusa.
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Mnie kaza³ wynieœæ torby z prochem to samo do onego. Wszystkie te oficery za nami! Zatrzaœli my drzwi... Pan mi powiada: „LeŸ w dymnik i bij z góry!” Poszed³em i uk³ad³em ta
niejednego. Tymczasem drzwi wywali³y. Nie mia³ siê, chudziak, kady oprzeæ...
- Toœ go nie móg³ broniæ, ³ajdaku!
- Dy ja go broni³, chyla wlaz³o...
- A wieœ?
- Wysz³y ch³opy z cha³up, nawet niektóre lecia³y obces, ale jak do nich wycelowali rzêdem,
skry³y siê, psubraty, po zap³ociu, a potem w nogi. Ja tu spojrzê bez dziurê w dachu: -dym!
Stodo³y siê pal¹, ze dwora dym wali! Jezusie, Maryja... Ino tego œpichlerza nie mog³y podkurzyæ... Jak ju¿ pan nie zipa³, powyw³óczyli trupy swoich kamratów za próg, zakopali w dó³
i poszli ku Kielcom.
- Gdzie le¿¹?
- Wszystkich za lamusem pogrzebu.
Rafa³ bezmyœlnie poszed³ w tê stronê. Ujrza³ przed sob¹ ziemiê œwie¿o narzucon¹, wysoki,
okr¹g³y kopiec.
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W gruzach
Zadaniem partii u³anów pod wodz¹ kapitana Fija³kowskiego, id¹cej pod Calatayud i Saragossê w drugiej po³owie grudnia 1809 roku, by³o zniszczenie band gerylasów w Aragonii. Partyzant Porliera, zwany Marquesito, przeci¹³ by³ wszystkie drogi i przesmyki pirenejskie, tamowa³ komunikacjê wojsk francuskich, przejmowa³ pocztê i unicestwia³ wszelkie dostawy. M³ody Cedro, który do tej wyprawy nale¿a³, ciekawie zd¹¿a³ ku starej Saldubie. Okolice z pó³nocnej strony Burviedro lubi³ wspominaæ jak rodzinne. Piêkne w tych w¹wozach prze¿y³ czasy. I teraz, w deszcz, œród wiatru i okrutnej s³oty, szed³ weso³o jak niegdyœ. Najbli¿szym celem marszu by³a ju¿ Saragossa. Wygl¹da³ jej z za³amañ drogi, wlepia³ oczy we mg³ê. Wreszcie stary Gajkoœ mrukn¹³ z drugiego szeregu:
- Widaæ ju¿, widaæ tamtê juchê.
- Doprawdy? A czego¿ to, stary, tak j¹ poniewierasz?
- Jucha to jest, panie podporuczniku! Ile tam naszego narodu zepsu³y za pierwszego oblê¿enia! Ile tam ¿ó³tego ko³nierza ziemia ze¿ar³a, a teraz woda gnoi!
- No, i Hiszpanów niema³o!
- A co mnie Hiszpanie! Ma³o ich to? Naszych garsteczka. Gdzie jednego ubêdzie, tam ci ju¿
dziura na zawsze. Czym¿e to j¹ zatkaæ? Ich kupa zginie, zaraz druga kupa w to miejsce wyrasta.
Po chwili doda³ tajemniczym szeptem:
- Paniczu, mnie siê widzi, ¿e ja wykry³ prawdê.
- No?
- Ony, choæ to i chrzeœcijanie s¹, i katoliki prawowierne, ale nie mo¿e inaczej byæ, tylko, musi,
to s¹ ¯ydy chrzczone.
- Có¿ ty pleciesz?
- Sprawiedliwie! Nieraz ja ju¿ trupy ich rewidowa³ na placu.
Ju¿ci tegom nie napotka³, ¿eby by³y oczywiste ¯ydy, bo ju¿ snadŸ za ojców wychrzczone.
Dawne wychrzty, jednym s³owem. Nawet mi jeden Francuzim z wolty¿erów w Toledo gwarzy³, jak to tam z nimi by³o, tylko ¿em nie móg³ wszystkiego wyrozumieæ, bo prêdko k³apa³.
Sk¹dby zaœ tyle tych gerylasów byæ mog³o, ¿eby siê z ¯ydów nie wywodzi³y?
Od Xalonu popêdzili na wschód pampeluñsk¹ drog¹ pragn¹c zobaczyæ, co te¿ siê sta³o?
W dolinie nad Ebrem, miêdzy oliwami, w pustych niegdyœ domach widaæ ju¿ by³o mieszkañców. Za klasztorem otwar³ siê przed nimi widok, bo w ca³ej prawie dolinie drzewa by³y wyciête. Pniaki tylko stercza³y. Dopiero na podgórzach z tej’ i tamtej strony rzeki szarza³y liœcie. Ju¿ przed zamczyskiem Inkwizycji dopadli robót ziemnych, w poprzek przecinaj¹cych
drogê, co prowadzi do koœcio³a kapucynów. Te niezmierne prace teraz by³y ju¿ puste i porzucone. Gdzieniegdzie tylko po nich wa³êsa³ siê szyldwach francuski. Wziêli siê w górê i przez
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pola skacz¹c w poprzek rowów, dosiêgli Huerby. By³ na niej w jednym miejscu rzucony w górze most. Têdy wydostali siê na drogê do Belchite, prowadz¹c¹ wprost do bramy Engracia.
W zdumieniu i bojaŸni ca³y oddzia³ stan¹³ bez rozkazu. Droga ta, jak wszystkie inne, jak droga z Monte Torrero do Œwiêtego Józefa i jak szosa walencka, by³a po trzykroæ przerzniêta
paralelami, nieprzerwanie id¹cymi a¿ ponad Ebro. Stoj¹c na górze, widzieli olbrzymie prace
oblê¿nicze francuskie. Na prost przed sob¹ mieli szañce przedmostowe na Huerbie, które
zakrywa³y ca³y dalszy widok. Na prawej rêce, dooko³a klasztoru Œwiêtego Józefa rysowa³y
siê zazêbienia, gzygzaki, wariackie na pozór popl¹tania linii aproszów, podobne do znaków
przebiegu gor¹czki na karcie historii choroby. Jedna linia tych przykopów bieg³a w dó³, stosuj¹c siê prawie do zagiêcia Huerby, druga sz³a do niej równolegle, póŸniej wypacza³a siê
w rozci¹gniête, rozszala³e zêby, przeskoczy³a Huerbê i straszliwym znakiem ry³a siê w z³otodajnych niwach na wschodzie, a¿ pod sam klasztor Œwiêtej Moniki. Gdzie oko pad³o, widaæ
by³o drogi kryte, szlaki koszokopów, zag³ówki, ganki naro¿ne... Dalej jeszcze siêga³a linia
drugiej równoleg³ej, niezbyt gzygzakowata, zakoñczona bateri¹, z której szeœæ armat bi³o
swego czasu na most i przedmieœcia zarzeczne. Podobn¹ figurê krêtych rowów i powyginanych nasypów przedstawia³y za rzek¹ Ebro roboty ziemne od wschodu przedmieœcia. Wszystko to le¿a³o teraz zaniedbanym pustkowiem, mok³o na deszczu jesiennym. Ca³a ta ziemia by³a
jeszcze ¿ó³ta, wywrócona trzewiami do góry. Dumne klasztory przysiad³y. Ze Œwiêtego Józefa zosta³y jeno baszty i dziurawe œciany...
U³ani w milczeniu szli gór¹ na wschód a¿ do samej rzeki. Dopiero tamtêdy wjechali w miasto. Widok, który ich spotka³, gdy wpuszczeni przez szyldwachów francuskich zbli¿yli siê do
bramy del Sol, przeszed³ wszystko, co sobie mogli wyobraziæ. Ziemia zryta przez forty obronne hiszpañskie za klasztorem Œwiêtego Augustyna, porwana w strzêpy przez zdradzieckie ich
fugasy, od³upane przez kule armatnie powleczenia z ceg³y, domy spalone, straszne pustki
mieszkañ, od których oderwa³y siê frontowe œciany, sufity zwis³e ponad pustk¹ pokojów, dachy zaklês³e... Mijaj¹c Uniwersytet widzieli ogromne wy³omy w murach biblioteki spowodowane przez wybuchy min prochowych. Przez te kana³y i pêkniêcia murów wywala³a siê na
ulicê rzeka ksi¹¿ek. Ulica Cosso by³a od min i kontrmin porwana. U³ani jechali groŸnym zastêpem z czapkami na ucho, ze zmarszczon¹ brwi¹. Kiedy przybyli przed wylot ulicy Engracia, kapitan Fija³kowski, pod pozorem trudnoœci przebycia terenu i pod pozorem koniecznoœci rozpytania siê o rezydencjê komendanta placu, kaza³ oddzia³owi stan¹æ. W gruncie rzeczy
chcia³ siê pospo³u z towarzyszami przypatrzyæ.
Ulica Engracia - znik³a. Na jej miejscu wznosi³y siê góry fantastyczne, coœ jakby widok z wy¿yny lodowca Rodanu na ³añcuchy Alp Berneñskich. Klasztor franciszkanów, roztrzêsiony
minami, które ca³y obszar jego posiad³oœci a¿ poza ogrody, a¿ do klasztoru Œwiêtego Tomasza i z drugiej strony do koœcio³a San Diego objê³y strasznym ramieniem, le¿a³ wyrwany
z wêg³ów, zepchniêty z przyciesi, zdruzgotany na szczapy i drzazgi. Szpital ob³¹kanych,
klasztor Panien Jerozolimskich i wszystkie domy dzielnicy a¿ do uliczki Recogidas stanowi³y nieprzejrzane zwalisko. Tu i owdzie stercza³a jeszcze samotna œciana. Tkwi³y w niej belki,
wisia³y okna, resztki drzwi... Gdzieniegdzie wznosi³y siê niewymownie posêpne skupienia
murów, z których naro¿niki wyrwano minami. Trudno by³o odgadn¹æ, do czego s³u¿y³y ich
wêg³y i sklepienia. Sta³y teraz przed oczyma jak trupy gnij¹ce. Z ca³ej tej otch³ani zniszczenia bi³a woñ trupów, których nikt nie pogrzeba³. Roz³o¿one w upa³y letnie-wznosi³y teraz
z gruzów powitanie i czeœæ zwyciêzcom.
473

Cedro wykrêci³ siê na siodle, o bok wspar³ rêkê i patrza³ w zwaliska. Nie przychodzi³a mu do
g³owy nijaka myœl. Ani jedno wspomnienie nie wa³êsa³o siê w pamiêci. Trzyma³ go w ¿elaznych klubach fizyczny zachwyt. Os³upia³ymi oczyma wlók³ siê z miejsca na miejsce, utwierdzaj¹c w sobie pewnoœæ, ¿e to jednak spe³nione zosta³o z potêg¹. Wywalili z gruntu tyle mury
jak klasztor franciszkañski! Rozsypali w drobny py³ g³azy z³o¿one przed wiekami! Strzaskali
to, co przetrwa³o wszystkich emirów maurytañskich, wszystkich justizów i królów Kastylii!
Zmia¿d¿yli dumê Aragonów. Urok potêgi zniszczenia, piêkno okrutnej w³adzy powia³o ku
niemu z tej dzikiej pustyni. Wojenna duma podŸwignê³a siê w nim na widok le¿¹cych gmachów.
Upokorzy³aœ siê, Saragosso... - pomyœla³ w g³êbi siebie. - Z³o¿y³aœ broñ u nogi obcych przychodniów. Nie stoisz wreszcie przed oczyma ze starodawnym krzykiem wolnoœci - avi fuerza! - z has³em odwiecznych a niezliczonych rokoszów twoich. Niezwyciê¿ona, siempre
heroica - spodla³aœ i ty! Le¿ysz nareszcie w gruzach, a gardziel twoja w pêtlicy...
Wys³any po rozkazy maréchal des logis wróci³ z rozkazem udania siê na kwaterê do skasowanego klasztoru Œwiêtego Tomasza. Oddzia³ ruszy³ tam niezw³ocznie i roz³o¿y³ siê po pañsku w obszernych refektarzach i licznych celach. Wyborowe stajnie pomieœci³y wszystkie
konie. Oficerowie i ¿o³nierze poszli wnet spaæ, od tylu czasów po raz pierwszy bezpiecznie
i spokojnie.
O zmroku Cedro nabi³ swe pistolety, wysoko przypi¹³ szablê i sam jeden poszed³ w miasto.
Bi³ deszcz, wicher ze œwistem i wyciem lecia³ ulicami. Bramy by³y pozamykane, sienie puste. «Tylko gdzieniegdzie przesuwa³ siê cz³owiek, z uszami i oczyma zawiniêty w opoñczê.
Bia³y p³aszcz, który by³ Krzysztof przypadkowo zarzuci³, zwraca³ uwagê tych nielicznych
przechodniów. Ten i ów z nich stan¹³ w biegu i wiód³ oczyma bia³¹ postaæ. Charcz¹ce s³owo
jakoby zgrzyt ostrza pugina³u, który z pochwy wyci¹gn¹æ siê nie da dla zakrzep³ej na nim
w rdzê krwi-goni³o go wskroœ mroku:
- Carajo!
U³an nie zwraca³ na te g³osy uwagi i nie raczy³ skierowaæ g³owy, by dostrzec, kto nañ w ciemnoœci szczeka,
Szed³ zawiniêty w swój p³aszcz, zadumany. Widzia³ w marzeniu Olszynê i Stok³osy, dom rodzinny, ojca, Mery i Trepkê. Przywióz³ im goœcia z dalekiego Po³udnia. Widzia³ Mery i nieznajom¹ doncellê, jak rozmawiaj¹ w dzieñ letni pod cieniem wielkich brzóz, których d³ugie
korytarze wychodz¹ w pola zbo¿owe, w ³any ¿ywi¹ce. Azali spodoba siê jej kraj pó³nocny,
azali powita sercem ¿yczliwym ubogi rozdó³ Wis³oki? Przyjmiesz¿e go sercem, dziecino Aragonii? Zrozumiesz¿e szept pól ¿ytnich, szelest po¿ó³k³ych zagonów owsianych, szum tamecznego lasu i plusk cichy tamtejszej wody? Pojmie¿ ona sennej a mglistej równiny wymowê?
Przyniesie miêdzy tamtych ludzi ogieñ i niez³omn¹ dumê, z³¹czy duszê swoj¹ rozpalon¹
i wznios³¹ z cisz¹ i spokojnoœci¹ s³owiañsk¹. Ona to bêdzie ¿arem i zapa³em pod strzech¹ olszyñsk¹! Widzia³ chwilê powitania, prowadzi³ z Trepk¹ rozkoszne spory o tego goœcia nowego w Stok³osach. Cha-cha! przewidzia³eœ dobrze, stary polityku... Przywiozê ci niespodziankê z obcych krajów. Konne polowania z chartami... Pêdzi³ w marzeniu polem jesiennym obok
niej, s³ysza³ wiatr œcigaj¹cy siê z lotnymi koñmi. O, przeŸroczyste, niezg³êbione oczy! o, ró¿e
jasne tamtej nocy!...
Szed³ obskoczony przez marzenia, na po³y wiedz¹c, ¿e zd¹¿a ku miejscu, które by³ zdobywa³
pó³tora roku temu. Wszed³ w uliczki, pod prostym k¹tem za³amuj¹ce siê w kierunku klaszto474

ru franciszkanów. Min¹³ jedn¹ z nich, drug¹ i wst¹pi³ w trzeci¹. Nigdzie tu œwiat³a nie by³o,
nigdzie œladu ludzkiego ¿ycia. Krzysztof tak doskonale pozna³ odleg³oœæ od rogu tej ulicy do
wejœcia w ciemn¹ sieñ domu w dniu bitwy, ¿e teraz wyczu³ j¹ nieœwiadomie. Musia³ wyci¹gaæ rêce pragn¹c dotkn¹æ murów po przeciwleg³ej stronic ulicy. Ale kiedy zacz¹³ iœæ w tamtym kierunku, potkn¹³ siê i uderzy³ piersiami, kolanem i wreszcie czo³em o gruzy. Chropawe
bezkszta³tne bry³y i z³omy muru, kupy cegie³ otoczy³y go ze wszech stron. Dotyka³ rêkoma
zwalisk oœlizg³ych od deszczu i mokrych ¿wirów. Nogi jego wykrêca³y siê w ostrych zêbcach
kamieni jakby schwytane w ¿elaza, kolana t³uk³y siê i zbija³y o nastawione urwiska. Wstêpowa³ coraz wy¿ej na górê zrujnowan¹, na poszarpane zburzyszcze. Szed³ zrazu naprzód, potem na prawo i mocuj¹c siê z gruzami laz³ jeszcze kilkadziesi¹t kroków. Zapada³ w do³y,
wpe³za³ na str¹cone mury, zlatywa³ w szczeliny, pada³ na twarz w g³êbokie jamy, a¿ wreszcie
obszed³ w ró¿nych kierunkach tê dzielnicê ca³¹, do Cosso. Wtedy, spracowany cia³em i duchem, zwali³ siê miêdzy kamienie powiedziawszy sobie, ¿e nic tu ju¿ nie ma. Spad³a nañ
zupe³na, dawniejsza obojêtnoœæ. Czu³ tylko spracowanie siê cia³a i duszy, znu¿enie i odrazê.
Z rzadka rozlega³ siê w nim œmiech rozczarowania, œmiech nieznoœny i przeklêty. Któ¿ wie,
myœla³ obojêtnie, le¿¹c bez ruchu na osypiskach wapna, mo¿e tu ona gdzieœ pode mn¹ gnije?
Mo¿e, gdyby rêkoma piach ten rozgrzebaæ, trafi³oby siê na jej zmia¿d¿onego trupa. Deszcz
sp³ywa miêdzy skruszone ceg³y, miêdzy zzielenia³y piaskowiec. Kapie brudna woda w jej
oczy, rozwarte od wielkiego przera¿enia... Zatopiony w sobie, nie czu³ siek¹cego deszczu, nie
s³ysza³ wycia wiatru. Ale oto uderzy³y go szczególne dŸwiêki. Zbudzi³ siê jak ze snu twardego. Czu³ wstrz¹œnienie ziemi, na której le¿a³, jakoby dreszcz gruzów i zwalisk. Leniwie podniós³ g³owê. W pobli¿u, gdzieœ obok, za urwiskiem œcian s³ychaæ by³o ciê¿kie ³omotanie ¿elaznych dr¹gów i ciosy kilofa. Krzysztof s³ucha³ tego przez czas pewien, a póŸniej zapomnia³,
¿e siê rozlegaj¹. Przyszed³ do wniosku, ¿e to nêdznicy odzieraj¹cy trupy rozkopuj¹ zwaliska
- i na tym poprzesta³. Le¿a³ tak samo.
Tymczasem ciê¿kie kroki, szczêk dr¹ga i szepty rozmowy poczê³y siê zbli¿aæ w jego stronê.
Wtedy gniew go dŸwign¹³ z ziemi. W nieprzejrzanym mroku nocy zamajaczy³o kilka ciemnych figur. Krzysztof wyci¹gn¹³ zza pasa pistolet, odwiód³ go i czeka³ znieruchomia³y.
Ludzie nocni szli wolno, zgrzytaj¹c po kamieniach podkutymi podeszwami. Pozna³ z rozleg³oœci ³oskotu, ¿e jest ich co najmniej piêciu w obrêbie zwalisk. W kupie sz³o trzech. Dojrzawszy, widaæ, jego p³aszcz, stanêli. Wszczê³a siê cisza. Wicher tylko kwicza³ lataj¹c po z³omach. Wtem prêdki b³ysk œlepej latarni jak gzygzak piorunu pad³ na figurê Cedry. Wtedy on
podniós³ pistolet i rzek³ spokojnie po francusku:
- Kto tu jest? Milczenie. Po chwili drugi, poœpieszny b³ysk latarni oblecia³ przestrzeñ
za Krzysztofem, z prawej strony i z lewej, jakoby goñczy pies, szukaj¹cy, czy s¹ poplecznicy.
Jednoczeœnie ciemne figury rozpierzch³y siê i rozp³ynê³y w mroku w ten sposób, ¿e bia³¹ figurê u³ana osaczy³y ze wszech stron. On wzi¹³ na cel pierwszy z brzegu czarny cieñ, który
zdo³a³ uchwyciæ oczyma. Parêkroæ razy sprawdzi³ kierunek i szarpn¹³ cyngiel. Echo strza³u
runê³o w rozwalone mury jak pocisk armatni. Cedro wyrwa³ drugi pistolet zza pasa. W lew¹
garœæ uj¹³ szablê. S³ysza³ obok siebie i za sob¹ skoki po jêcz¹cych kamieniach. ¯elazny dr¹g
dosiêgn¹³ go i wymaca³. Wtedy odwróciwszy siê Cedro nagle strzeli³ przystawiwszy lufê niemal do piersi cz³owieka, który go chwyta³ rêkoma. Tamten run¹³ na wznak z jêkiem œmiertelnym. Krzysztof skoczy³ przez niego, tn¹c szabl¹, któr¹ w praw¹ d³oñ chwyci³, na prawo, na
lewo, w ty³ i naprzód. Nogi jego wy³amywa³y siê i spada³y z kamieni. Wali³ siê na kolana, na
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rêce, zrywa³ i odskakiwa³ od wrogów, którzy go dosiêgali. Gruzy, po których ucieka³, nie
mia³y koñca. Sta³ siê z nich straszliwy labirynt zau³ków, œcian, izb i do³ów! W jednym z takich Cedro stan¹³. Czu³ po zmienionym g³osie wiatru, ¿e siê znajduje w ruinach jakiegoœ
domu. Oparty plecami o resztkê komina, czatowa³ na napastników.
Przysz³o z nich dwu w to miejsce i zaœwiecili mu wprost w œlepie latarni¹. Przez jedno mgnienie Ÿrenicy widzia³ straszliwe ich twarze. Skoczy³ susem na obu i ci¹³ oœlep pa³aszem ze
wszystkich si³, czuj¹c, ¿e nadesz³a okrutna godzina. Ramiê jego miota³o piorunowe ciosy,
krzy¿owe i sztychem. Tamci bili weñ dr¹gami z góry, ¿eby od jednego ciosu ³eb mu rozwaliæ. Jeden z nich wrzasn¹³ przeraŸliwie i usta³ w walce, ale drugi zadawa³ razy okropne.
Krzysztof czu³ jego chrapliwy oddech i odór jego cia³a. Id¹c za g³osem skoczy³ na niego tygrysim rzutem, chc¹c zadaæ cios w piersi. Obadwaj runêli na ziemiê. Na œmieræ dusz¹c siê
rêkoma i zmagaj¹c tarzali siê po kamieniach. Raz Krzysztof by³ na wierzchu, drugi raz tamten. G³owy ich pra³y w g³azy, zêby wszczepia³y siê w ubrania targaj¹c je kêsami, rêce jak
¿elazne k³y szuka³y nawzajem gardzieli. Hiszpan by³ ch³op gruby i ¿elaznej mocy, tote¿ Cedro nie móg³ mu sprostaæ. Ratowa³a go zwinnoœæ i m³odoœæ. Wyrywa³ siê co chwila, wyœlizga³ z okrutnych objêæ, rzuca³ od nowa do gard³a ruchami prêdszymi od myœli. Broni³ siê
wci¹¿, szalenie napadaj¹c. Czu³ jednak, ¿e nie da rady. Œmiertelny pot go obla³.
Rozpacz rozdar³a mózg. Przez mgnienie oka decydowa³: wyrwaæ siê i uciekaæ co si³! Targn¹³
siê, wygi¹³ w krzy¿u i oderwa³. Ale tamten poczu³ jego niemoc. Klêczeli teraz obaj na ziemi
z twarz¹ przy twarzy i chwilê czekali na œmieræ s³abszego. Hiszpan nabra³ w piersi tchu i rzuci³ siê pierwszy na Cedrê od razu ca³ym cia³em. Rêkoma chciwymi dosi¹g³ jego szyi. W tym
to momencie, tarzaj¹c siê w konwulsjach, zlecieli obaj w jak¹œ w¹sk¹ czeluœæ. Toczyli siê po
stromych schodach dusz¹c siê i ¿r¹c wzajem. Na dnie, gdzie przeraŸliwy fetor trupów sta³
nieruchomo, Krzysztof wydar³ siê z r¹k zbira. Odruchem, czuciem œwie¿ego tchu, trafi³
w czeluœæ schodów i we dwu, trzech susach dopad³ powietrza. W tej samej chwili schyli³ siê
i porwa³ z ziemi olbrzymi¹ bry³ê, któr¹ stopami potr¹ci³, a kolanem pozna³ jako ruchom¹.
Wzniós³ j¹ obur¹cz ponad g³owê si³¹ nie swoj¹, lecz jakoby szeœciu ludzi, i z chichotem
szczêœcia od jednego zamachu cisn¹³ nieomylnie w otwór schodowy. Us³ysza³ westchnienieœmieræ, stêkniêcie-koniec, urwany szloch. Wtedy drug¹ bry³ê w to samo miejsce, trzeci¹,
czwart¹! Szuka³ po ziemi coraz wiêkszych, nieudŸwignionych i nadludzk¹, oszala³¹ si³¹ miota³ je z wœciek³ym poœpiechem w czarny otwór. Widzia³ teraz ów otwór oczyma jakoby w bia³y dzieñ. Nie mia³ zgo³a wiadomoœci o tym, gdzie jest i co robi. Rypa³ nagimi rêkoma przemok³e skiby muru i wali³ je w dó³ wci¹¿, bez koñca, spycha³ rozpêk³e gruzy kolanami.
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Posterunek
W ci¹gu zimy kompania kapitana Fija³kowskiego czyni³a wielokrotne wyprawy z Saragossy.
Zazwyczaj kapitan zostawa³ w mieœcie z czêœci¹ oddzia³u, a na wyprawê sz³a partia pod
wodz¹ porucznika albo jednego z dwu podporuczników. Czasami znowu kompania dzieli³a
siê na kilka czêœci, nad którymi brali dowództwo obs³uguj¹cy j¹ czterej wachmistrze, wachmistrz starszy, oœmiu kaprali, a nawet dwaj trêbacze. Tym sposobem pilnowano dróg prowadz¹cych z gór do Saragossy.
Jedne z tych ma³ych partii chadza³y drog¹ pampeluñsk¹ i dolinami do niej przyleg³ymi, inne
w rozdó³ rzeki Gallego, jeszcze inne na wschód po³udniowy drog¹ walenck¹, ku sinemu morzu, na Fuentes de Ebro, przecinaj¹c kana³ królewski, na la Puebla de Hijar, na San Per, do
Alcaniz i stamt¹d a¿ pod Monroyo. Wracali z tych wypraw poranieni, zestrzelani nieraz potê¿nie od gerylasów, zbici na siod³ach, zniszczeni od wichru i deszczu.
Krzysztof Cedro przez czas dosyæ d³ugi nie bra³ udzia³u w akcji ze wzglêdu na fatalny stan
zdrowia. Koœci mia³ pot³uczone, p³uca i w¹trobê jakby odbite dr¹gami. By³ drêczony od smutków i têsknot. £azi³ po Saragossie w samotnoœci zupe³nej, z³y i zapamiêta³y. Kiedy go towarzysze dawnych wypraw i zabaw rycerskich pytali, co z sob¹ wyrabia i czemu siê dziwaczy, mówi³
im krótko a wêz³owato, jako jest kuszony od diab³a i ¿e zmaga siê z nim w opustosza³ych koœcio³ach, w ruinach klasztorów i w gruzach ludzkich domów. Na wiosnê, pierwszych dni marca, gdy w zwaliskach puœci³y siê trawy, a radosny krzew zdrzewistr¹cza-wistarii, barwê nieba
po³udniowego wsysaj¹cy w gruz³y i torebki swych kwiatów, os³aniaæ pocz¹³ zrêby murów, przerzucaæ przez nie rêce swoje, gdy z ziemi pe³nej .trupów poduszonych w piwnicach, zgas³ych
z morowej zarazy, trysnê³y bujne rózgi drzewa mi³osnego cercis, gdy wybuja³y nies³ychane kêpy
fio³ków, hiacyntów o tysi¹cu barw, lilii i tulipanów, Krzysztof ockn¹³ siê, za¿¹da³ wyznaczenia
do czynu i na czele podjazdu uszed³ w góry. Mia³ pod sob¹ jego wachmistrzowsk¹ moœæ Gajkosia i dwudziestu ch³opa. Wskazano mu kierunek zgo³a nowy. Mieli dotrzeæ a¿ do przesmyków górskich wiod¹cych w stronê francusk¹, pod Vallee d’Aran w œrodkowych Pirenejach.
Przejœcia te ogarnione by³y przez si³y powstañcze. Nale¿a³o je wyœledziæ, zbadaæ i, jeœli to
mo¿liwe, drogi oczyœciæ. Szli z pocz¹tku wielkimi marszami wprost na pó³noc, do Monzon,
nastêpnie do Barbastro. Trzeciego dnia znaleŸli siê ju¿ w bezdro¿ach górskich oko³o Puente
Montagnana ponad rzeczk¹ Noguera, dop³ywem Ebra z pó³nocy. Skoñczy³y siê poszarpane
grzbiety pagórków wapiennych, osypiska gipsu, p³one ³awy i wynios³oœci przesi¹k³e sol¹. W¹skie barrancos, szczeliny tak puste, ¿e nie by³o w nich drzewa; krzaka, kêpy ziela, wznios³y siê
w górê na p³askowzgórze kraju Sobrarbe, miêdzy górnym biegiem rzeki Cinca i Noguera. Dosiêgli tu wiatru i nawa³u chmur. Odetchnêli zimnym, ale wilgotniejszym powietrzem.
W w¹wozach, które minêli, w owych ciasnych przepaœciach, w¹skich od osypisk zw¹tla³ej
ska³y, by³o cicho i duszno. Wiatr tam nie dolata³, martwe powietrze sta³o nieruchomo jak
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w zapartej izbie. W górzystej krainie, na któr¹ teraz wst¹pili, czêœciej trafia³o siê ludzkie
mieszkanie. By³y to przewa¿nie chaty pasterskie z lasuj¹cego siê kamienia, po³¹czone z zagrodami dla kóz i krów. Kiedy niekiedy trafia³y siê domostwa okazalsze przemytników zawodowych, ludzi górskich.
Tam i sam, w miejscach najbardziej dogodnych do uprawy ogrodu, warzyw i pola, widaæ by³o
gruzy osad i folwarków maurytañskich, od chwili wygnania przed wiekami morysków tak ju¿
pokryte bluszczami i traw¹, ¿e trudno je by³o odró¿niæ od zburzonych siedlisk hidalgów-rozbójników. U³ani nie spotykali w tych stronach ludzi na swej drodze. D³ugo nieraz musieli
czatowaæ, nim zdo³ali pojmaæ w chacie mieszkañca i wydobyæ od niego zeznanie. Jedni z tych
jeñców nielicznych byli zakamieniali, nieprzystêpni i niezdobyci w uporze swoim, zupe³nie
jak Góry Pirenejskie; woleli konaæ w mêczarniach ni¿ wyznaæ s³owo o miejscu pobytu bandy
powstañczej; woleli daæ siê spaliæ na wolnym ogniu ni¿ wyjaœniæ, gdzie siê zakrêca albo rozwidla dro¿yna, po której d¹¿ono. Trafiali siê jednak i ludzie ³akomi na grosz albo jowialni
i dobroduszni, za niuch dobrej tabaki wyjawiaj¹cy wieœæ po¿¹dan¹, najczêœciej zreszt¹ niedo³ê¿nie wymyœlon¹, niepotrzebn¹ albo fa³szyw¹. Trafiali siê politycy trzeŸwi i przewidywacze
nieomylni, zawsze uznaj¹cy si³ê i w³adzê tego, kto jej posiada najwiêcej. Byli i podli zdrajcy.
Ci przychodzili sami, nie wzywani, chy³kiem w godzinie nocy i mroku, wiedli niedostêpnymi szlakami i wydawali na œmieræ bezpiecznie œpi¹cych rodaków. W godzinie nocy i mroku
brali za to zap³atê i znikali w szczelinach górskich.
Niedoœcig³ym inkwizytorem i badaczem co siê zowie by³ Gajkoœ. Umia³ tak zadawaæ pytania
i tak je popieraæ argumentami, ¿e niezw³ocznie okazywa³o siê, co zacz jest cz³owiek. Po dwu,
trzech „sposobach” ju¿ by³o wiadomo, czy nale¿y kawalera ogieniaszkiem przypiec, czyli te¿
ze s³owiañsk¹ goœcinnoœci¹ uczêstowaæ hiszpañskim winem. Gajkoœ w³ada³ nawet jêzykiem,
wprawdzie nie hiszpañskim, ale z inkwizytorska aragoñskim. Jego be³kot, rzecz dziwna, by³
zrozumia³y dla jeñców wszelkiego usposobienia, charakteru i temperamentu, jak powszechnie wiadomy kodeks. Wyprawami dowodzi³ sam Krzysztof. Chodzili najczêœciej gêsiego, jeden za drugim, zestrachane konie ci¹gn¹c za uzdy po zupe³nych bezdro¿ach, up³azami, gdzie
sypki mia³ lecia³ spod stopy w g³uche przepaœcie. Skradali siê przy blasku ksiê¿yca i w najciemniejsze noce, czynili napaœci rankami i z wieczora na obozy i wêdrowne partie.
Po d³ugich trudach ca³ej niemal wiosny uda³o siê Krzysztofowi odegnaæ bandy od przesmyków
i szlaków górskich, otworzyæ ³añcuch kresów pocztowych przez góry dla armii genera³a Sucheta.
Nareszcie oddzia³ek uwolniony zosta³ z tych miejsc diabelskich i otrzyma³ rozkaz przywrócenia
komunikacji równie¿ przez gerylasów przeciêtej -z za³ogami francuskimi na po³udniu, w ³añcuchach iberyjskich za Ebrem. Prawie tedy z Vallée d’Aran poszli na po³udnie, na Leridê, dolin¹
rzeki Segre do Mequinenzy. Tu d³u¿szy czas wœród wojsk francuskich wytchn¹wszy pomaszerowali now¹ drog¹, któr¹ genera³ Suchet budowa³ w³aœnie w celu oblê¿enia Tortozy. Szybkimi marszami weszli w dolinê rzeki Algas, a stamt¹d, id¹c wci¹¿ górami, minêli Monroyo. Celem ich drogi by³a Morella, forteczka w górach, gdzie z dwiema secinami ludzi broni³ siê przed zbuntowan¹
okolic¹ kapitan Wyganowski. Krzysztof mia³ prze³amaæ niema³e trudnoœci, nim siê ku zameczkowi Morelli zbli¿yæ zdo³a³. Wsie, fermy, folwarki okoliczne, jak oto: Bellastar, Chiva, Rosel, Trayguerra, Tordelella, Mata, Herbes itd., by³y zbuntowane i w stanie wojny. Oddzia³ek u³añski musia³
siê zwijaæ jak skorpion otoczony ¿arzewiem, ¿eby nie ulec doszczêtnemu zduszeniu przez wielkie si³y. Prawie tedy nie sypiali w ci¹g³ym marszu. Od miejsca do miejsca lecieli zazwyczaj galopem, ¿eby napadaæ niespodzianie i nie daæ siê gerylasom spostrzec, ilu ich jest naprawdê.
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Nareszcie, po d³ugich jazdach naprzód i w ty³, jednego dnia o zmroku dosiêgli bram Morelli.
Radoœæ to by³a istotna, kiedy ujrzeli siê w towarzystwie dwustu piechurów znad Wis³y i pod
tkliw¹ stra¿¹ ich karabinów. Cedro powita³ Wyganowskiego jak rodzonego brata. Kapitan by³
jeszcze bardziej zawiêd³y ni¿ w Saragossie.
Twarz jego w marszach i na wietrze sczernia³a i zesch³a. Wydatne koœci policzków i szczêk
nadawa³y jej wyraz grozy i surowoœci nieub³aganej.
Uœmiech anielskiego uradowania, który na ustach zmartwychwsta³ na widok m³odego Cedry,
by³ czymœ nad wyraz dziwnym i niespodzianym w tej twarzy srogiej. Podobnie w sposób niezwyk³y brzmia³ g³os jego, gdy przysz³o witaæ i rozmieszczaæ przybyszów. Ale za chwilê ju¿
postawa i brzmienie g³osu wróci³y do dawnej sztywnoœci.
Kapitan Wyganowski zajmowa³ w zamku Morelli ma³¹ izbê naro¿n¹ z oknami wychodz¹cymi
we dwie strony œwiata. Widaæ by³o stamt¹d miasteczko u stóp góry roz³o¿one i drogi do niego
prowadz¹ce. Kapitan mia³ tu ³ó¿ko, stoliczek i dwa krzes³a. Kaza³ zaraz wnieœæ do tej izby drug¹
poœciel i zacz¹³ goœciæ m³okosa. Krz¹ta³ siê po k¹tach przygotowuj¹c strawê, wyciera³ szklanki,
znosi³ jakieœ przybory. Cedro przypatrywa³ mu siê spod oka, le¿¹c na tapczanie.
Wyganowski rzek³:
- Ktoœ mi tu mówi³, tfy! na psa urok, ¿e ciê w potyczce ubili. Na szczêœcie - k³amstwo.
- Niezupe³nie. By³o mi trzy æwierci do œmierci.
- No, ¿artuj zdrów! Wygl¹dasz jak koñ andaluzyjski, dobrze pasiony kukurydz¹.
- Kula miê durch przesz³a.
- Kula - to g³upstwo. To jakby ciê febryczny dreszcz przeszed³.
- Nie radzê takich dreszczów...
- Mia³em ja je w sobie.
- Co? Dreszcze?
- Co to gadaæ! Wiesz ty? — rzek³ nagle, zwracaj¹c siê twarz¹ do s³uchacza - ja ju¿ nie mogê
wytrzymaæ!
- Czego?
- Tego ¿ycia.
- Có¿ znowu za sentymentalizm!
- Mówiê jak ¿o³nierz ¿o³nierzowi, na honor ci niesplamiony przysiêgam, ¿e œmieræ by mi by³a
milsza...
- Dlaczego?
- ¯ycie mi tu zmierz³o do cna - oto dlaczego!
- Ale¿ dlaczego?
- Nie mogê wytrzymaæ tej s³u¿by. Nie mogê! Zarznê³o miê to, zadusi³o. Ja nie po to do wojska poszed³, ¿eby hiszpañskich ch³opów ¿ywcem paliæ, wsie ca³e z babami i dzieæmi do nogi
wytracaæ, miasta uœmierzaæ ogniem i mieczem. Szczerze ci mówiê, ¿e dusz¹ jestem po ich
stronie.
- To Ÿle!
- Tote¿ dwa lata temu za¿¹da³em dymisji. Jak posz³a moja proœba, tak do tej pory nie wraca.
Cesarz wojuje w Austrii, siedzi w Pary¿u, a dla mnie abszytu jak nie ma, tak nie ma. Tymczasem muszê przeciw sumieniu, przeciw w³asnemu pa³aszowi s³u¿yæ. Bijê siê z samym sob¹,
wojujê ze swoim w³asnym rozumem. Sto tysiêcy razy szed³em oœlep na zginienie, ¿eby raz
nie byæ ju¿ pod³ym ludzkim pacho³kiem... To miê omija! Teraz ju¿ d³u¿ej nie mogê!
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- Czy kapitan chcesz wracaæ do kraju?
Wyganowski prêdko prze³kn¹³ powietrze.
- Czy ja do kraju?... Tak, ja... do kraju... - wyszepta³ suchymi wargami.
Wszed³ oficer s³u¿bowy z raportem o rozmieszczeniu w zamku koni u³añskich. Wyganowski
rozmawia³ z nim ju¿ g³osem tak ostrym, nieub³aganym i twardym, jakby to innego cz³owieka
by³ dŸwiêk mowy. Po za³atwieniu formalnoœci i wyjœciu oficera wróci³ do poprzedniego w¹tku:
- Spad³eœ mi jak z nieba! Sam nawet nie wiesz, jak wielk¹ móg³byœ mi oddaæ us³ugê.
- Jestem gotów do ka¿dej.
- Ba! Jeœli siê zdarzy, ¿e pójdziesz st¹d w stronê w³aœciw¹. Jaka jest dalsza twoja marszruta?
- Mam przejœæ drogê do Tortozy, daæ wieœæ o tobie i innych po drodze za³ogach. Potem wracam do Saragossy i do pu³ku.
- Do Tortozy, do sztabu Sucheta!... - wo³a³ z radoœci¹ Wyganowski.
- O có¿ idzie?
- Bracie! Przecie¿ tam mo¿e byæ dla mnie od dawien dawna dymisja i le¿y w jakiej kancelarii. Komunikacje nasze z Francj¹ by³y tak d³ugo zerwane... Mówi³eœ, ¿e kresy pocztowe zosta³y dziêki twoim staraniom nawi¹zane... Mo¿e w³aœnie nadesz³a.
- W takim razie ruszam jutro.
Wyganowski rozpostar³ ramiona i zaœmia³ siê w g³os jak dziecko. Ale za chwilê by³ ju¿ sob¹.
- ¯artujesz, braciszku! Gdzie¿bym ciê móg³ st¹d puœciæ bez wypoczynku.
- Jutro jadê. By³em siê dziœ wyspa³ z ¿o³nierzami. Konie wytchn¹...
Mówi³ to ju¿ prawie we œnie pogr¹¿ony, choæ widzia³ jeszcze Wyganowskiego twarz blad¹.
Spa³ jak k³oda a¿ do po³udnia nastêpnego dnia. Obudzi³ go straszliwy upa³ lipcowy, buchaj¹cy do izby oknami. Cedro siad³ na pos³aniu rzeœki i zdrów, silny rzeczywiœcie jak andaluzyjski rumak. Z rozkosz¹ myœla³ o przygodach, które go czekaj¹ jutro, pojutrze, nim siê do Tortozy przedostaæ potrafi. Wszed³ Wyganowski. Ju¿ we drzwiach mówi³:
- No, ale ten twój Gajkoœ! Ja bym go, szelmê, pierwszego przypiekaæ kaza³. Je¿eli to prawda,
co on tam moim Wickom rozpowiada...
- Có¿ takiego? - œmia³ siê Krzysztof.
- Wyszed³em na lustracjê zamku i zasta³em ju¿ wszystkich przy butlach. Pyszne rzeczy, bo
nie oni jego, lecz on ich podejmuje: ma ze sob¹ przednie wino.
- O, to wiadomo...
- Minê ma jak byk przeznaczony na arenê w Burgos. Takiego kwiatka ju¿em dawno miêdzy
naszymi nie widzia³. Siedzi sam wœród moich piechurów, ssie dym z cybucha, kiedy niekiedy
poci¹gaj¹c têgie ³yki z kubka, a w³aœciwie z pó³kwarcia. Gdy zaczyna mówiæ, dym cedzi mu
siê przez wiechy w¹sów i okr¹¿a czerwony nochal. A zakwit³ mu ró¿nobarwnie na drogich
winach - ani s³owa.
- ¯ycie mi uratowa³. - Gdzie?
- Pod Burviedro. By³bym stratowany na œmieræ. Konia mojego z³apa³ w biegu, gdym przestrzelony zlecia³ z siod³a... - Przeklête wszystkie te bitwy, te wsie i miasta! - krzykn¹³
Wyganowski chodz¹c po izbie. - Albo¿ to i ja nie mam pod swoj¹ komend¹ zbirów, siepaczów, morderców, a przecie¿ ich szczêdzê i ceniê, bo ci najlepiej umiej¹... Najpewniej ci w³aœnie wywiod¹ z nieszczêœcia w razie obskoczenia. Co my tu robimy, do pioruna! Ty d³ugo tu
jeszcze myœlisz przebywaæ?
- Dopóki mi nie ka¿¹ iœæ gdzie indziej. To chyba jasne. Mo¿e siê przecie wojna skoñczy.
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- Ta wojna nigdy siê nie skoñczy. Jestem ¿o³nierzem od tylu lat, wiêc wiem, jak¹ wojnê mo¿na skoñczyæ i kiedy. Napoleon nie cofnie przecie orê¿a przed gerylasami, boby ca³¹ swoj¹
s³awê postrada³, a pobiæ ten lud-bajki wierutne! Przeszed³em z t¹ szpad¹ niema³o œwiata, widzia³em ludy walcz¹ce. Nie mo¿na ich pobiæ, bo maj¹ za sob¹ racjê i entuzjazm. To mówi³em w oczy wszystkim moim zwierzchnikom, kiedym uzasadnia³ ¿¹danie dymisji.
- Mo¿na by z równ¹ s³usznoœci¹ dowodziæ, ¿e wcale racji nie maj¹.
- A to ciekawe!
- Wiêc tak nadzwyczajnie powinni broniæ Inkwizycji, nietykalnoœci praw feuda³ów, dóbr
klasztornych i tej dynastii Burboñskiej! To¿ przeciwko tej samej dynastii broni³ siê Aragon,
Katalonia i Waleneja zêbami i pazurami sto lat temu w wojnie o nastêpstwo hiszpañskie. Jak
dziœ gwa³tem chc¹ mieæ nad sob¹ Ferdynanda VII czy Karola IV, obu Burbonów, tak wówczas na gwa³t chcia³o im siê Karola, Austriaka, przeciwko Burbonom. Ciemny naród. Myœmy
takie idee kilkaset lat temu prze¿yli. Kto by siê dziœ u nas chcia³ biæ z duszy za takie czy inne
nastêpstwo? Pomyœl tylko...
- A ty siê za kogo bijesz? - zadrwi³ krwawo kapitan. Cedro przyskoczy³ do niego z okrzykiem:
- Ja siê bijê z duszy za kraj!
- No, powiadaj¿e sobie w dalszym ci¹gu tê dewizê przed sob¹ i Panem Bogiem. Ja ju¿ nie
chcê. Ja idê.
Po chwili mówi³ z wypiekami na twarzy:
- Taki plan uknu³em dzisiejszej nocy. Kiedy st¹d bêdziesz ze swymi ludŸmi wychodzi³, dam
ci przewodnika, Hiszpana. Zrobi mu siê mundur podobny do waszego, ¿eby go zaœ nie poznali rodacy. Dam mu swego konia. Powiedzie was pewnym, najbli¿szym i zupe³nie bezpiecznym szlakiem do Tortozy.
- Có¿ to za cz³owiek? ¯eby miê tylko nie sprzeda³ za jakie srebrniki. Bom widzia³ ju¿ takich
miêdzy nimi, co siê to Francuzów trzymaj¹ dla zysku, ale zarazem i od swoich radzi bior¹.
- Cz³owiek najpewniejszy! G³ow¹ ci za niego rêczê. Doœwiadczy³em jego wiernoœci w stu
okazjach. Hiszpan to prawdziwy, ale sza³awi³a i wolnomyœlnik. St¹d ma pasjê do Francuzów.
Wierzy, ¿e z pomoc¹ francusk¹ prêdzej w kraju zakwitn¹ urz¹dzenia nowoczesne. Nie myœl,
¿eby to by³ p³atny zdrajca. Mówiê, ¿e to Hiszpan, ale ma kulturê wy¿sz¹, wiêc go fanatyzm
ch³opów, mnichów i przemytników nie zadowala. Doœwiadczy³ ode mnie wielekroæ dobrodziejstw. Niejedno ¿ycie ode mnie wyprosi³. Ca³ym miasteczkom, ca³ym wsiom na jego s³owo przepuszcza³em. Chce mi siê teraz wielk¹ przys³ug¹ odwdziêczyæ. Dasz mu w rêkê dymisjê, jeœli nadesz³a - i nic wiêcej. On mi j¹ przyniesie.
Mówi¹c to wspar³ rêce na ramionach Cedry i uœmiecha³ siê z g³êbi duszy.
- Dobrze - powiedzia³ Krzysztof - spe³niê to wszystko. A jak¿e myœlisz st¹d siê wydostaæ? Boæ
sam jeden nie wyjdziesz, a oddzia³, ile wiem, musi tu jeszcze d³ugo wartowaæ, a¿ do rozkazu.
- Tak, a¿ do rozkazu. Ten sam cz³owiek, don José, wywiedzie i mnie. Ma on ju¿ dla nas obudwu przygotowane paszporty od genera³ów hiszpañskich, Villacampy i Barsoncourta, na
przejœcie do Tortozy. Zwierzy³em mu siê z ca³ej duszy swojej. Poj¹³ miê jak brat rodzony.
- Ha, skoro tak, to dawaj go ¿ywo. Dziœ na noc idê.
- Co znowu? - wzdraga³ siê Wyganowski ob³udnie.
- Chcê i ja byæ coœ wart w twoich oczach. Dobrzem siê swego czasu przespa³ u Panien Jerozolimskich pod stra¿¹ tej szpady.
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- ChodŸ ze mn¹ do kraju... - zagadn¹³ cicho Wyganowski.
- Nigdy! Wo³aj tego cz³owieka.
Kapitan skin¹³ g³ow¹ i wyszed³. Cedro uda³ siê do swoich ludzi z rozkazami:
- Konie têgo paœæ, zbroje trzymaæ w pogotowiu, o zmroku marsz - marsz!
Westchnêli jeno posêpnie i - bywaj! do koni.
Nad wieczorem tego dnia zjawi³ siê Hiszpan. By³ wysoki, zwinny i silny. Mówi³ nieŸle po
francusku. Cedro wszcz¹³ z nim rozmowê i bada³ go pilnie oczyma. Nie ufaj¹c sobie powiód³
go do Gajkosia i po polsku powiedzia³ wachmistrzowi, kto to jest i co ma za misjê. Gajkoœ
go „uwa¿a³” spod oka, nim pocz¹³ rozmawiaæ. Nie przyszed³ jednak do z³ych wniosków.
Rzek³ tylko, ¿e ch³op musi byæ sielny, wiêc go trza mieæ miêdzy koñmi i na oku.
Don José wdzia³ mundur jednego z u³anów, a tamten zosta³ w ubiorze stajennym. Ciemnym
wieczorem ruszyli za bramê. Na odjezdnym Wyganowski prosi³ na wszystko Krzysztofa, ¿eby
nañ czeka³ w Tortozie, jeœli dymisja nadesz³a. Cedro przyrzek³.
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Dymisja
Kilka dni ju¿ Krzysztof oczekiwa³ w Tortozie na przybycie Wyganowskiego. Dymisja, która
le¿a³a w kancelarii genera³a Ch³opickiego, wrêczona zosta³a Hiszpanowi, a ten, przebrany
w ludowe suknie, poniós³ j¹ natychmiast do Morelli. Cedro pod ró¿nymi pozorami, jak leczenie koni, reparacje siode³ itd., przed³u¿a³ swój pobyt w okopach genera³a Sucheta. Ale
dzieñ naznaczony mu do wymarszu zbli¿a³ siê szybko. Z wy¿yn La Roqueta widaæ by³o miasteczko Tortozê roz³o¿one na samym brzegu rzeki Ebro. Tu¿ za nim ci¹gn¹³ siê ³añcuch gór
skalistych, ja³owych i wysokich. W pobli¿u klasztoru jezuitów, gdzie sta³ batalion trzeci polski i batalion pu³ku sto piêtnastego, widaæ by³o szañce francuskie otaczaj¹ce miasto. Doko³a
rozci¹ga³ siê pas nieu¿ytków, z którym dziwnie harmonizowa³ widok zamku w œrodku miasta, widok silnie obmurowanego fortu de la Tenexas oraz bram: Mostowej, del Rastro i posêpnych bastionów: Œwiêtego Jana, Œwiêtego Krzy¿a, karmelickiego itd. Daleko na wschód
wysuwa³ siê stary fort d’Orleans. W tamtej stronie za rzek¹ sta³y dwa bataliony polskie pu³ku
drugiego, dok¹d powinien by by³ skierowaæ swe kroki Wyganowski dla zameldowania siê po
przybyciu. Tote¿ Cedro codziennie jeŸdzi³ w tê stronê, wymijaj¹c paralele id¹ce ze wschodu
po obudwu stronach rzeki. Pi¹tego dnia pobytu swego pod Tortoz¹, z rana, kiedy spa³ w kwaterze polnej przyjaciela Ryba³towskiego na La Roqueta, zbudzono go nagle wieœci¹, ¿e Wyganowski przyby³. Cedro porwa³ siê z poœcieli i co prêdzej pocz¹³ wdziewaæ odzienie. Ale
ten, co mu wiadomoœæ przyniós³, dorzuci³:
- Przyby³ kapitan Wyganowski, ale go ktoœ pod obozem drugiego pu³ku zamordowa³.
Krzysztof skoczy³ jak pchniêty no¿em. Oniemia³. Upad³ na pos³anie swe i le¿a³ bez ruchu,
s³uchaj¹c rozmów, przypuszczeñ, wniosków.
Nierych³o, jak przez sen, w³o¿y³ mundur, przypasa³ szablê, zarzuci³ p³aszcz i pojecha³ za
Ebro. W pobli¿u obozu pu³ku drugiego zobaczy³ kilku ¿o³nierzy wœród pola. Po wzgórkach
wiesza³y siê tutaj zaroœla agawy i dzikie krzewy krêpli. W dali sta³y nagie, spêkane góry. Ju¿
siê upa³ sierpniowego dnia zacz¹³. S³oñce przepala³o na wskroœ ¿ó³te piaski nadrzecza,
ogniem trawi³o usychaj¹ce pod ska³ami roœliny. Na b³yszcz¹cym piasku le¿a³ nagi zupe³nie
Wyganowskiego trup.
Gdy Cedro skoczy³ z konia i przypad³ ku niemu, ujrza³ dwa ciosy sztyletu czy no¿a, zadane
w serce na wylot, rêk¹ nieomyln¹. Morderca zdar³ z ofiary swojej suknie hiszpañskie i rzuci³
je niedaleko miêdzy krzewy. Czyni³ to w takim widocznie poœpiechu, ¿e œci¹gn¹wszy koszulê przez g³owê zostawi³ rêce trupa wyprostowane w górê. Te nagie rêce, bezbronne i bezsilne, ciœniête, równolegle jedna do drugiej wzd³u¿ g³owy, zda³y siê wo³aæ na Krzysztofa z ziemi. Roje moskitów, much i drobnych, ledwie widzialnych robaczków szarozielonych z brzêkiem kr¹¿y³y ju¿ nad zw³okami, wpija³y siê w zasch³¹ krew rany. S³oñce p³omienne ju¿ wydobywaæ zaczê³o z trupa woñ œmierci.
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Ten i ów z wiarusów zakopci³ fajkê i splun¹³. Pomedytowali, pogwarzyli o dziwnym zdarzeniu i odeszli. Cedro zosta³ sam. Przy g³owie zmar³ego le¿a³ g³az. U³an siad³ na nim, ³okcie
spar³ na kolanach, g³owê na d³oniach i patrza³ w twarz przyjaciela. Czasami jego oczy wa³êsa³y siê to tu, to tam. Wysch³y piach, sypki i lotny, przepalony na ³okieæ, zdeptany obcasami
nóg, które siê prê¿¹ œmiertelnie. Tu walczyli ze sob¹. Tu go napad³ niespodzianie. Tu mu cios
zada³. Tu go wlók³, ¿eby pohañbiæ przed oczyma ca³ego wojska. Tu z niego zdziera³ szmaty
pokoju...
- Don José... - wyszepta³y usta.
Serce za³omota³o jak jastrz¹b zg³odzony i straszliwy. Gniew pogna³ krew. Ale z wolna j¹ uciszy³a gorycz myœli. Zamknê³o siê serce i dusza znowu stanê³a przed obliczem tego trupa.
Niewymowny upa³ przepala³ cia³o, ¿e by³o gor¹ce jak ów piasek pod stopami. Trup cuchn¹³.
Krzysztof wsta³ i wielkimi kroki poszed³ w stronê obozowiska pu³ku drugiego. Stan¹wszy
tam, znalaz³ bataliony szykuj¹ce siê do bitwy. Wyszed³ przed front i gromkim g³osem zwróci³ siê do oficerów i ¿o³nierzy, ¿eby pomœcili œmieræ towarzysza i ¿eby poszli pogrzeœæ jego
nagi trup. Wo³a³:
- Ju¿ go s³oñce ¿re, ¿o³nierze, ju¿ go porwa³o w pazury. Le¿y sam jeden przed wami wszystkimi, a nad nim s³oñce niezb³agane. Nie zlituje siê nad nim s³oñce i ognia swego nie przygasi. Piach pod nim p³onie od ¿aru. Krew siê ju¿ wzdyma i skórê rozsadza. Komar i mucha ssie
jego krew sprawiedliw¹. IdŸcie¿ mu dó³ wykopaæ, ¿o³nierzowi - ¿o³nierze! Czeœæ mu bratni¹
oddajcie!
Z szeregów odpowiedzia³ mu g³os:
- Czeœæ mu sam oddaj. I dó³ mu sam wykop. Ju¿ on nie ¿o³nierz i nie towarzysz. Przypatrz
siê dobrze. Ca³ymi batalionami idziemy w bitwê tej godziny, a on dla siebie jednego zwolnienie wyprosi³. Sprawiedliwie mu uczyni³ los! Niechaj gnije pode skwarem.
Uderzy³y bêbny. Bataliony, wykrêciwszy siê sekcjami w prawo, twardym krokiem posz³y wraz
w kierunku fortu orleañskiego. Widaæ by³o wielki ich ¿elazny szyk, b³ysk karabinów. Wkrótce ich py³ drogi i kurzawa dymu zas³oni³a.
Krzysztof wróci³ do przyjaciela. Wyci¹gn¹³ z pochwy szablê sw¹ i koniec jej twardo zanurzy³
w g³êbokoœæ rany zadanej sztyletem. Siad³ na kamieniu i gada³ do trupa:
- Taki to jest nasz Roncevalles, towarzyszu...
Nadszed³ czas, ¿e wsta³ z miejsca i pocz¹³ wygrzebywaæ w lotnym piasku dó³ grobowy. Zrazu nagimi rêkoma, potem znalezionym u³amkiem czerepa granatu. Têgo siê zgrza³, dobrze
spracowa³, nim nad wieczorem wybra³ dó³ na ch³opa. Z³o¿y³ tam zw³oki. Wyci¹gniête rêce
skrzy¿owa³ na piersiach. Zasypa³ towarzysza gor¹c¹ hiszpañsk¹ ziemi¹, œpiewaj¹c sobie i jemu pieœñ po¿egnaln¹, pieœñ bez wyrazów, pieœñ samotn¹.
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Dom
W urzêdzie regentowskim kieleckim od dawien dawna le¿a³ z³o¿ony testament szlachcica
Nardzewskiego. Wed³ug brzmienia tego aktu dziedzic Wyrw ca³e ruchome i nieruchome mienie swoje zapisywa³ na w³asnoœæ siostrzeñcowi swemu, Olbromskiemu.
Skoñczy³a siê wojna krajowa roku dziewi¹tego i u³an, w mizernym stopniu porucznika, mia³
z Krakowa powracaæ na le¿e ze swym pu³kiem. Aliœci kolega Jarzymski, który w Kieleckiem
jakimiœ dobrami administrowa³, zetkn¹wszy siê z nim obwieœci³ mu radosn¹ nowinê. Rafa³
co prêdzej wzi¹³ z wojska dymisjê i poœpieszy³ do Kielc. Urzêdowe otwarcie testamentu ziœci³o wszystkie jego nadzieje. By³ samow³adnym dziedzicem. Wiedzia³ o tym wprawdzie, ¿e
z folwarku zosta³a tylko ziemia nie zaorana i trocha p³otów, ¿e ch³opi uwolnieni z pañszczyzny nie podtrzymaj¹ ju¿ teraz najmizerniejszego bytu... Mimo to ochotnie poœpieszy³ na miejsce. A gdy raz wkroczy³ w te góry, to ju¿ i zosta³.
W tym czasie do Tarnin sprowadzi³ siê m¹¿ Zofki i ³apczywie obj¹³ gospodarstwo, niby to
chwilowo, niby to dla ul¿enia staremu. Rafa³ przeczuwa³, ¿e tylko ze srogimi walkami móg³by now¹ rodzinê z Tarnin wysadziæ. Tote¿ usi³owa³ wydobyæ jedynie stamt¹d co mo¿na i nie
kwapi³ siê do domu.
W Wyrwach pocz¹tkowo mieszka³ w czworaku, który po drugiej stronie sadzawki ocala³ z austriackiej po¿ogi. Wyporz¹dzi³ sobie w koñcu tego domostwa stancyjkê i dwie zimy przepêdzi³ w niej znoœnie. Wszystek teraz poszed³ w myœlistwo. Strzelec Kacper i Michcik, którego
z wojska do Wyrw zabra³, stanowili dwór: Kacper jako strzelec, a Michcik jako kucharz, szatny i doradca. W rok po osiedleniu siê ju¿ Rafa³ wzniós³ stodo³y o murowanych s³upach, gontem kryte, wysokie, odbudowa³ stajnie, obory i do porz¹dku przywiód³ œpichlerz. Nastêpnego
roku ufundowa³ now¹ groblê z upustem na palach bitych i odrestaurowa³ m³yn, a wreszcie od
wiosny trzeciego roku budowa³ dla siebie dom.
Dom by³ z modrzewia i wielkiej jod³y. Od dawna wszystek sprzê¿aj zwozi³ zimow¹ por¹
z £ysicy, Bukowej i Strawczanej góry olbrzymie tramy modrzewia, buku i jod³y.
Obrobione z nich przyciesi i belki sch³y w porze letniej pod osobn¹ wystaw¹. Z Klonowa
zwieziono jêdrne gonty, w Bodzentynie stolarz dopasowywa³ ju¿ okna i drzwi. Przez ca³e lato
s³ychaæ by³o ³oskot siekier, a ju¿ w lipcu zr¹b dworu z wi¹zaniem belek, krokwi i ³at bieli³
siê na okolicê. Rafa³ prze¿y³ dusz¹ ca³e to budowanie. Sam ka¿de z drzew, czasu wypraw
myœliwskich, obejrza³ i wybra³ na górach. By³ przy œci¹ganiu go z wy¿yny na ch³opskich barkach, przy zwo¿eniu pod wystawê na rozworach. By³ przy rozp³ataniu ka¿dej belki, przy oddzieleniu pó³nocnej jej czêœci od twardzizny po³udniowej, ka¿dy cios topora widzia³, ka¿dy
sêk, rdzeñ i wypaœæ pomaca³ rêk¹. Ca³e dni wiosny i pocz¹tku lata przepêdza³ wœród traczów
i cieœlów. Przywyk³ do tego, ¿eby mu siê nogi pl¹ta³y w miêkkich i cienkich wst¹¿kach heblowin, ¿eby ucho chwyta³o szelest odciosanego toporem oszastu, œlisk¹ melodiê hebla,
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dzwonienie d³uta w j¹dro rdzenia modrzewiowego. Nie by³o przyciesi, której by nie zbada³
do cna rachunkiem, okiem i rêk¹. Gdy œciany z niezmiernych pniów wyrasta³y, cieszy³ siê jak
dziecko. Nowe ¿ycie zak³ada³ tu sobie, mocne œciany na kamiennym murowaniu fundowa³,
zwiera³ zr¹b mocnymi belkami i niewzruszonym stragarzem na moc, na si³ê przeciwko wiatrowi i wszystkiej burzy. Sam rok i napis na tym stragarzu wyd³uba³. Nareszcie wynios³y dach
z kupy rozrzuconych gontów i ³at zacz¹³ wyrastaæ. Jednoczeœnie z t¹ budow¹ domu prowadzony by³ forsownie karczunek nieu¿ytków, wydzieranie ja³owców i wynoszenie kamieni.
Coœ z d¹¿eñ brata Piotra, nie tyle dzia³aniem przyk³adu na rozum i wolê, ile moc¹ nieœwiadomego dziedzictwa, przylgnê³o do m³odego rolnika. Od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni
kurzy³y siê w obszarach tak zwanych odpadków, po zboczach górskich, kupy wydartego z ziemi ja³owcu, który palono wraz z pniakami jode³. Oswobodzeni z niewoli, ale ubodzy zarobnicy darli z ziemi korzenie wielkich pniaków po œwierkach, jod³ach i bukach, które tam niegdyœ szumia³y. Wielkie wykroty, obwieszone kamieniami kwarcu oplecionymi przez niezliczone korzenie, stercza³y na ka¿dej szerokoœci. Do³y pod nimi zawalano ziemi¹ i równano
pracowicie. Dzieci i wyrostki zbiera³y niezliczone masy kamienia i wynosi³y na przydro¿ne
kamionki. Gleba tam by³a kamienista. Okr¹g³y, siwy, twardy g³az le¿a³ nie tylko na powierzchni, ale i pod cienk¹ warstw¹ ziemi rodzajnej, któr¹ okrywa³a trawa, mech, kwiatek
leœny. £ysy jego czerep wygl¹da³ z gruntu, gdziekolwiek rzuciæ by³o okiem, gdzie st¹pn¹æ
nog¹. Kiedy poruszono glebê falist¹ po wykrotach, stargan¹ kilofami w góry i do³y, kamienie
zdawa³y siê wy³aziæ gronami, wy³uskiwaæ siê jak orzechy, rodziæ w oczach i mno¿yæ jak niezliczony owad. P³ug, puszczony pierwszy raz w nowinê, zgrzyta³, skwiercza³, wi³ siê i prawdziwie walczy³. Rwa³ korzenie, przecina³ nadgni³e kije i rozrywa³ odwieczne legowiska g³azów. Pierwsze skiby by³y krzywe, tam p³ytkie, tu siêgaj¹ce za g³êboko, a¿ do podgleby skalistej, rzucane w prawo i lewo. Ziemia nie dawa³a swego dziewictwa za darmo. Trzeba by³o
rozedrzeæ jej zros³¹ caliznê, wyrwaæ tysi¹czne spojenia, rozp³ataæ ¿y³y, wyoraæ oporny kamieñ i z niema³ym bólem krzy¿a odnieœæ daleko.
Nadesz³o lato dwunastego roku.
Rafa³ w tym czasie, po z¿êciu ¿yta, ku koñcowi lipca, najusilniej karczowa³ nowinê. Jeszcze
sta³y p³owiej¹cymi pasami owsy po polach. By³ po starym lesie wielki szmat ziemi, otaczaj¹cy szerokim ramieniem rozdó³ ³¹k, przez które p³ynê³a rzeka. Niwa ta s³u¿y³a a¿ dot¹d za
pastwisko. Wyros³y ju¿ na dawnych porêbach nowe chrusty i m³ody lasanek, przewa¿nie liœciasty. Obok pniaka œciêtego wysoko, który oblaz³ z kory, zbiela³ jak koœæ, stwardnia³ i wysech³, mo¿na tam by³o spotkaæ gaje leszczynowe, zwarte ostêpy grabiny z buczyn¹, m³ode
d¹bki lœni¹ce jak spasione Ÿrebce, najcudniejsze. gêstwiny iœcie dzikich krzewów, kolczastych
tarnin, które w drzewa poros³y, têgich sumaków, dzikich gruszek, g³ogów i je¿yn. W dawnych, zaros³ych wykrotach, gdzie teraz gnieŸdzi³a siê wilgoæ najd³u¿ej, powystrzela³y olbrzymie ³odygi kwiatów, dudy ³opianów, niezdobyte barykady dzikich malin i wielkich ostów.
Ca³y ów „stary las” kopci³ siê teraz od ognisk, przyduszanych nowymi wci¹¿ warstwami ga³êzi, badylów, pniaków i korzeni. Ludzie w ch³odku, przejêtym od drobnego d¿d¿u, pracowali chêtnie i ¿ywo. Ka¿dy rad by³ braæ udzia³ w tym dziwowisku, jakie mia³ przed oczyma.
Nie bêdzie ju¿ starego lasu! Ju¿ po poziomki, po czarn¹ jagodê, maliny, dziady, orzechy nie
pójdziesz w stary las, nie bój siê!
Rafa³ zak³ada³ sobie wiele na uprawie tego ³anu. Mia³ zamiar siaæ z wiosn¹ owies i paœæ nim
stadninê, któr¹ w myœli stale powiêksza³. W³aœnie siedz¹c na pniaku æmi³ z ma³ej, glinianej
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fajeczki tiutun i rozmyœla³ o przysz³ym stadzie. Z lekka przemók³ od ko³nierza i pleców, wiêc
siê zagrzewa³ fajeczk¹, weso³ymi myœlami i skurczeniem postawy. Dymy z ognisk wa³êsa³y
siê przez pola ju¿ przetrzebione i nios³y woñ ja³owcow¹ po pierwszych skibach. Michcik,
pracuj¹cy w pobli¿u na równi z najemnikami, odchrz¹kn¹³, wyprostowa³ siê... Coœ mamrota³.
- Co gadasz? - spyta³ porucznik nie wypuszczaj¹c z zêbów fajeczki.
- Meldujê...
- Có¿ meldujesz, stary Austriaku?.
- Me.., meldujê... jako goœæ je... jedzie.
- Wœciek³eœ siê czy co? Do mnie goœæ jedzie?
- Widaæ ano, ¿e z góry goœæ jedzie...
- Prawda! Ktoœ jedzie. Bryka w trzy konie...
- Bryka nie... nietutejsza... Bryka jak siê patrzy... kra-kra-kowska...
- Prawda! Bryka krakowska. Konie wspania³e...
Z góry, po wertepach drogi, po wybojach i kamieniach, ostro¿nie zje¿d¿a³ zaprz¹g solidny.
Z dala widaæ by³o, ¿e wysoko schlastany jest b³otem. Para ros³ych koni sz³a w dyszlu. Trzeci
na przyprz¹¿kê podreptywa³ luŸno. W siedzeniu owiniêty w burkê jecha³ podró¿ny. Rafa³ nie
spuszcza³ go z oka. W pewnej chwili zakrzykn¹³:
- Ej¿e, Michcik, ej¿e! Czy to tylko nie pan Cedro do nas jedzie?
- Nie mogê odpowiedzieæ, jako ¿em nigdy takiego pana Cedra na oczy nie uœwiadczy³.
- Ej¿e, Michcik!
Zbli¿y³a siê bryka o staje, o dwa. Rafa³ stan¹³ na pniaku. Podró¿ny ujrzawszy go przy³o¿y³
szk³a do oczu. Ju¿ teraz Olbromski nie w¹tpi³. Jak¿e nie huknie ku niemu z ca³ej piersi: Krzysztof! Krzysztof!
Podbiegli ku sobie i padli wzajem w ramiona bez s³ów.
Za chwilê Rafa³ siedzia³ z przyjacielem na bryce, zd¹¿aj¹c do dworu w Wyrwach. Michcikowi kaza³ wleŸæ na kozie³. Nie móg³ siê napatrzyæ na Cedrê, który z wysmuk³ego m³odziana
sta³ siê mê¿czyzn¹ muskularnym, o bujnym w¹sie zadartym w górê, o ruchach porywczych,
¿o³nierskich. Zaledwie z miejsca ruszyli, Rafa³ zacz¹³ pytaæ:
- Sk¹d¿e w tej chwili jedziesz, braciszku?
- Z domu.
- A dawnoœ wróci³?
- Ju¿ w marcu pu³k nasz przelaz³ przez Pirenejskie Góry. Z Francji wyprzedzi³em go dyli¿ansem...
- Kiedy¿eœ do Olszyny przyby³?
- Dopiero w czerwcu.
- Przez ca³y czas przy ojcu by³eœ?
- A¿ do tej chwili. Ledwiem siê oto wydar³.
- Ale¿ wa³acha masz, niech go pioruny! Có¿ za koñ! - nie móg³ Rafa³ powstrzymaæ okrzyku,
patrz¹c na Ÿrebca id¹cego przy koniach na przyprz¹¿kê.
- Iberyjczyk... a jeszcze w Olszynie go paœli - skromnie wtr¹ci³ Cedro.
- Ale¿ koñ!
- Musia³em dobrego konia wzi¹æ na tak wielk¹ wyprawê.
- Na jak¹¿ to znowu wielk¹ wyprawê?
Krzysztof popatrza³ na niego z ukosa i rzek³:
- Na wielk¹ wojnê.
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- A no tak, rozumie siê...-poprawi³ siê Rafa³. -Ja bo siedzê tak na uboczu...
- Rzeczywiœcie, tak siê zaszy³eœ, ¿em ledwo siê dopyta³.
- To ty idziesz znowu?
- Kpisz, bracie, czy o drogê pytasz? Ju¿ w koñcu czerwca nasz pi¹ty korpus przeszed³ granicê.
- O niczym nie wiem. Siedzê tu, mówiê ci, za górami, za lasami, ludzi prawie nie widzê...
sk¹d¿e mam?...
- Tote¿ po ciebie umyœlnie zajecha³em. Potê¿niem zboczy³ z radomskiego traktu.
- Bardzo... bardzo siê cieszê... - nieszczerze mrucza³ Olbromski. - A jak¿e myœlisz dalej? kiedy i dok¹d ci¹gn¹æ?
- Jutro, rozumie siê, w kierunku Pu³aw na Lublin. Nasze wojska, jakem siê w Kielcach dowiedzia³, posz³y z Serocka, z Pu³tuska na £om¿ê i Augustów pod Mir. Ale gdzie nasz pu³k
siódmy byæ mo¿e, ani wiem. Ty siê dziœ zbierzesz?
- Ja?! - krzykn¹³ Rafa³. - Czyœ oszala³? Patrzaj¿e, co ja tu mam do roboty! Dom stawiam!
- Dom stawiasz! -wybuchn¹³ Cedro œmiechem tak weso³ym i hucznym, ¿e Rafa³a a¿ z³oœæ
wziê³a. Zarazem jednak wstyd go ogarn¹³.
- No, có¿ ty myœlisz! - zaperzy³ siê. - Obj¹³em ziemiê, muszê siê raz wreszcie j¹æ pracy.
Wiecznie bêdê b¹ki zbija³?
- Pracy siê imasz, kiedy na wielk¹ wojnê wszyscy idziemy?
Siedmdziesi¹t tysiêcy naszych wyruszy³o...
Olbromski ma³o nie p³aka³. Naraz go obj¹³ ¿al niewys³owiony tych nowin, pól, p³otów... Spojrza³ na dom bielej¹cy w oddali miêdzy roz³o¿ystymi drzewami...
- Kiedy¿ to ty chcesz jechaæ? - zawo³a³.
- Jak siê tylko zbierzesz. Choæby jutro.
- Kiedy ja siê zbiorê!... Ale¿ ja nie mam...
- Czego nie masz?
- Koni... - mrukn¹³ wymijaj¹co.
- Mo¿na by wzi¹æ Samo... Samosi³ka... - wmiesza³ siê do rozmowy Michcik czyni¹c na koŸle
foremny pó³zwrot w ty³.
- Milcz, g³upi! Sobie bierz Samosi³ka.
- Wed³ug... wed³ug rozkazu.
- Któ¿ to jest? Twój koniuszy? - spyta³ Cedro.
- To jest taki Michcik, jeszcze brata Piotra famulus.
- To Michcik... - rzek³ Cedro z uszanowaniem. - S³ysza³em o tobie, bracie, du¿o dobrego... zwróci³ siê do ¿o³nierza. - Pójdziesz i ty na wojnê?
- Skoro panicz...
- A có¿eœ to w tych czasach porabia³?
- W austriackich glidach przeciwko nam s³u¿y³! - wtr¹ci³ Rafa³, przejêty nag³¹ z³oœci¹ do
Michcika.
- Do diab³a! - mrukn¹³ Cedro.
- Dopraszam siê ³aski pana porucznika... -pocz¹³ be³kotaæ ¿o³nierz - szeœæ razy dezer... dezerto... Kije bra³em trzy razy, w kajdanach... pod s¹dem bywa³em... Nie uda³o mi siê do swoich
dostaæ.
- Przeszed³ na polsk¹ stronê dopiero pod Sandomierzem... -doda³ Olbromski. -Teraz u mnie
na folwarku burmistrzuje.
488

- Toœ, Michcik, i strony swoje zdradzi³ dla tego panicza?
- Trza by³o, bo karczunku tu du¿o, a pan m³ody. - No, i podoba ci siê w tych górach?
- Niczego. Miejsce dosyæ weso³e, ino...
- Ino co?
- Ino piachu. jak siê patrzy, ma³o.
- Piachu ma³o?
- Kamienia du¿o, a piachu, po prawdzie, ma³o.
- Wiêc ze mn¹ na wielk¹ wojnê obaj idziecie! _ rzek³ nag³e Cedro zmieniaj¹c -przedmiot rozmowy. - Wielka to bêdzie wojna. Wojna nad wojnami.
- Ju¿ci ja, wed³ug rozkazu pana porucznika... Jako ¿e i Samosi³ka... pan mi przyobieca³ pod
siod³o...
Rafa³ milcza³ posêpnie. W pewnej chwili rzek³ nie patrz¹c na towarzysza:
- Idê i ja... do pioruna!
Ju¿ dom by³ blisko. Ledwie wysiedli, udali siê zaraz do stajni ogl¹daæ konie i wybieraæ dla
Rafa³a wierzchowca.
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S³owo honoru
W okolicach Orszy w po³owie sierpnia korpus pod rozkazami ksiêcia Józefa Poniatowskiego
z³¹czy³ siê z wielk¹ armi¹.
Tam odby³a siê rewia powszechna. Cedro i Rafa³ Olbromski spodziewali siê ujrzeæ Cesarza.
Ujrzeli go te¿ w samej rzeczy. We mgle wietrznego ranka dostrzegli stoj¹cego nieruchomie
daleko, daleko, na urwistym brzegu. Za nim b³yszcza³ barwami mundurów sztab i wyprê¿one, po³yskliwe gwardie konne. Wojska defiluj¹ce równin¹ w dole, ujrzawszy szar¹ kapotê
i trójgraniasty kapelusz bez ozdób, wznosi³y jednolite okrzyki, podobne do salw dzia³obitni.
Mija³y pu³ki francuskie, holenderskie, w³oskie, niemieckie, polskie... Wszystkie oczy skierowane by³y na ow¹ nisk¹, krêp¹ postaæ szarego cz³owieka z ramionami wzniesionymi ku górze. Krzysztof Cedro nie spuszcza³ z niego wlepionych oczu. Widzia³ oto spe³niony na jawie
swojego ¿ycia wielki sen. Dotrzyma³ Cesarz s³owa honoru, danego pod Madrytem najs³abszemu ze swych ¿o³nierzy, konaj¹cemu w polu kalece. Dla tego jednego s³owa wielkie pu³ki
z³¹czy³, umundurowa³, wy¿ywi³ i poruszy³. Sprz¹g³ ze sob¹ obce narody... Cofn¹³ siê sztab.
Podano bu³anego araba. Cesarz siad³ nañ i zjecha³ ze wzgórza. Gwardie sz³y przed nim, œwita
za nim, i znowu gwardie. Pu³ki defiluj¹ce zatrzyma³y siê na równinie, wyci¹gnê³y w linie,
kwadraty, pod³u¿ne kolumny. Jecha³ wolno przed wyprostowanymi frontami, wiod¹c oczyma
po liniach ludzkich jakoby po nasypach martwej ziemi, po palisadach z drzewa, po rowach
z kamienia. Twarz jego by³a zimna i obojêtnie ponura jak z³om g³azu. Spojrzenie oczu mija³o
twarze po twarzach, sz³o po spojrzeniach tysiêcy jako po martwym szlaku. Oczy straszliwe,
w których gromady ludzkie przyuczone zosta³y widzieæ jeno radoœæ i gniew, by³y w tej chwili nijakie, obojêtne, zas³onione olbrzymioœci¹ myœli dalekich.
Rêka poci¹gnê³a cugle konia i jakiœ rozkaz pad³ z ust. Wstrzyma³ siê Cesarz. Podniós³ oczy.
Patrzy w pu³k. Widzi ka¿d¹ twarz, przechodzi kolejno jedn¹ po drugiej. Spotka³ wlepione
w siebie oczy Krzysztofa Cedry, oczy skamienia³e z ¿o³nierskiej wiernoœci, oczy przysiêg³e.
Przez chwilê coœ zamigota³o w twardych Ÿrenicach cesarskich jak daleki b³ysk w burej, bezlicej, bezkszta³tnej chmurze. Wspomnienie sta³o siê jasnym widzeniem rzeczywistoœci. Przelotny, pó³smutny uœmiech sp³yn¹³ po granitowym obliczu...
KONIEC
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