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O N I .
(R. 1863.)

...Był w  zamkniętym, cichym pokoju wieczór 
zimowy, długi, gdy ta dawna znajoma moja, z tw a
rzą na światło lampy obróconą, z wnętrza głębo
kiej zadumy m ów iła:

— Pytanie twoje o moje wspomnienia, prośby 
twoje, abym swoje wspomnienia twojej pamięci 
powierzyła, przenoszą „duszę moją utęsknioną“  
w  wiosnę ową, w  ów sen, w  ową godzinę, którą 
niegdyś zegar przeznaczeń wydzwonił w ielkim  
głosem.

Wiosna przeminęła, sen zgasł, godzina umarła 
i dusze ludzkie pozostały za niemi daleko, wirem 
życia coraz dalej unoszone, lecz wiecznie ich 
pomnę.

O wiosno! kto cię w idzia ł w  naszym kraju,
Pamiętna w io s n o .................................................
Kto cię w idział jak byłaś...
Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
Ja cię dotąd widzę, piękna maro senna!
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Przesunęła mi się o wczesnym poranku życia, 
jak sen złoty i krw aw y, zniknęła. Po świecie rozla
ła się ciemność. W  ciemności miałam duszę wiecz
nie utęsknioną i za słonecznemi, złotemi snami go
niącą — po polach, nad któremi stały cisze głuche 
i hasały ponure wichry.

Chcesz okrucha, momentu, fragmentu tej wio
sny. Dobrze. Posłuchaj!

I.

Miałam lat dwadzieścia, lecz pomimo młodości 
tak wczesnej, dla przyczyn, które pomijam, bo 
z moją osobą tylko były w  związku, wiedziałam o 
wszystkiem, co się dokoła działo, i nikt z niczego 
tajemnicy przede mną nie czynił. To tłómaczy, że 
w  momencie owym znajdowałam się w  tym domu 
i że byłam świadkiem sceny tej, o! bardzo uw aż
nym i wzruszonym.

Dom był jednopiętrowy, obszerny, na biało 
otynkowany, mający przed sobą dziedziniec bardzo 
rozległy, a za sobą wysokie oparcie drzew ogrodo
wych. Wszystko, co otaczało dom ten i znajdowa
ło się w  jego wnętrzu, oznajmiało dostatek wielki 
i smak wykształcony. Pięknie tam było, zamożnie, 
wytwornie i dotąd spokojnie.

Ale teraz anioł spokoju z ziemi tej odleciał, 
i rozlało się po niej wrzenie głuche, bo tajemnicą 
okryte, tern namiętniejsze i tern tragiczniejsze. 
Było to wrzenie serc i głów w  kotle niewoli, pod 
pokrywą tajemnicy.

W  obszernem i ozdobnem wnętrzu domu toczy-
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ły się gwarne rozmowy trzydziestu około męż
czyzn różnego wieku i różnej powierzchności. Na 
dnie gwaru tego czuć było nie wypowiedziane, lecz 
niespokojne oczekiwanie.

Byli to członkowie organizacji powstańczej pa
ru powiatów poleskich, oczekujący na przybycie 
jednego ze współobywateli swoich, który dziś 
przed nimi miał złożyć oświadczenie, że przyjmu
je dowództwo nad miejscowym oddziałem zbroj
nym, lub że je odrzuca.

Prawie powszechne było zdanie, że nie odrzu
ci, ale pewności zupełnej nie posiadał nikt. Nikt 
z obecnych nie znał go zblizka, wielu nie znało go 
wcale. Jednak od kilku już miesięcy imię jego w y 
mawiane było w  okolicy bardzo często.

On jeden mógłby! — mówiono — on tylko
jeden!

I czoła mówiących powlekały się troską, bo 
jeżeli on nie zechce, nikt w  tych stronach nie potrafi. 
A rękom nieumiejętnym, sztuce wojskowej obcym, 
zadanie to powierzać...

Nie trudno było przypuszczać, że nie zechce, 
bo zadanie posiadało wagę i grozę rzeczy niezmier
nie wysokich i niebezpiecznych.

len, kto zadania tego miał się podjąć, musiał 
posiadać bary Atlasa i serce gardzące mieczami 
Damoklesowemi. Mnóstwem mieczy najeżone było 
to zadanie i krw awiły się na nich napisy: Odpo
wiedzialność, Męka, Śmierć. J rzeba było porzucić 
wszystko, co było miłe, kochane, spokojne, bez
pieczne, a pójść pomiędzy te miecze, w  ich bły-



—  4  —

skawice i w  ich m ordercze szczęki. T rzeba było 
zw yciężyć albo zginąć; trzecie w yjście z koła ich 
nie istniało. Zwyciężyć zaś łatw o nie będzie; 
owszem, stokroć trudniej, aniżeli poprzednikom, 
k tórzy w  epizodach minionych tej już praw ie stu 
letniej walki — nie zwyciężyli. W ięc trzeba było 
mieć głowę zapaloną takim pożarem  idei, aby 
w jego blaskach oślepnąć całkowicie na samego 
siebie, na w szystko, co nie jest przedm iotem tej 
idei i jej ofiarnym ołtarzem . T rzeba było w  samej 
naw et klęsce, z za zasłon czasu dostrzeżonej, w i
dzieć krw aw e, lecz nieśmiertelne ziarno p rzyszłe
go zw ycięstw a i umieć na grób w łasny patrzeć 
źrenicą nietylko niewzruszoną, lecz jeszcze rozra
dowaną przez myśl i nadzieję, że kiedyś, w  poko
leń i czasu oddali, z emanacji przez grób ten w y- 
ziewanych powstanie krw ią przelaną unieśm iertel
niony — A rcyzw ycięzca Duch.

Zdarzać się w praw dzie mogło, że w  koło to 
w stępowało, w  krater ten w skakiw ało uniesienie 
lekkomyślne, uniesienie młodzieńcze, nie znające, 
faktów, liczb, możności, niemożności, w zgardliw ie 
omijając w szystko, co nie jest żądzą serca, m arą 
wyobraźni.

Ale o nim wiedzieli w szyscy, że w  sile m ęskie
go wieku będąc, młodzieńcem już nie był, że wiele 
wiedział, umiał, że w  rzemiośle w ojskow ym  był 
biegły. W  tych stronach poleskich urodzony, m ło
dość daleko ztąd przepędził, w  wojnach brał udział, 
tw arde praw o żelaza i liczby znał. Pułkow nik jed
nego z uczonych działów ogromnej armji, drogę
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miał przed sobą daleką, może z wysokim i szczyta
mi u kresu. I nagle rozstał się z tą drogą, zerwał 
z przeszłością, w yrzek ł się przyszłości, do rodzimej 
swej wsi poleskiej powrócił, w  niej osiadł. Nie
dawno, zaledwie przed miesiącami.

N ikt go tu z blizka nie znał, więc nikt nie w ie
dział, na jaką miarę pierś jego skrojona. Bo posia
dać rozum, umiejętność, biegłość w  fachu, nie za
wsze znaczy to być człowiekiem, mającym serce 
wielkie.

Kto wie, jak postąpi?
Poselstwo, przed niewielu dniami do niego w y 

słane, odpowiedzi stanowczej nie przywiozło. P rzy
rzekł, że dziś przed zgromadzonemi członkami or
ganizacji stanie i postanowienie swoje oświadczy.

Tymczasem nie przyjeżdża.
Pora dnia już późna. W łaściw ie dzień już się 

skończył. W  salonach służba zapaliła lampy. Jasne 
światło rozlało się po obrazach, sprzętach, kw itną
cych roślinach, obciążających stoły książkach, 
dziennikach, albumach. Przez kilka okien otwar
tych na wieczór kw ietn iowy, dziwnie cichy i ciepły, 
w la tyw a ł zapach narcyzów i mieszał się w  powie
trzu z jasnem światłem lamp.

Jasno i wonno było w  salonach, jednak stawać 
się poczynało chmurnie i duszno.

Rozmowy leniw iały, gwar głosów przycichał, 
na czołach osiadały chmury.

Gospodarz domu, urodziwy i rosły brunet, 
w  średnim wieku, z czołem wyniosłem i ustami, 
przybierającemi często zarys mądrych, lecz sar-



kastycznych uśmiechów, z kilku starszem i gośćmi 
przechadza! się po salonie, coraz więcej m ilczący 
i roztargniony. Oni, ci goście, z pobłyskującą sre
brem siwizną na głowach, kiedy niekiedy p rzysta
wali, przysłuchiwali się czemuś, zdawali się na coś 
oczekiwać.

Co chwila ktoś w ysuw ał się z salonu, w ycho
dził na ganek domu i w  zmierzch łagodnego w ie
czoru w patrzony w ytężał w zrok i słuch.

Inni otwierali leżące na stołach dzienniki, albu
my, lecz łatwo było zgadnąć, że kart, na które pa
trzyli, nie widzieli, z myślą około czegoś innego 
krążącą.

Inni jeszcze, u otw artych okien stojąc, zam ie
niali się półgłośnemi słowami, często milknąc, w 
zamyśleniu.

W śród tych, u okien stojących, najwyraźniej 
dziś dostrzegam  szlachetną tw arz W ładysław a Gr- 
szaka. Postaw ę miał ciężką nieco, ruchy powolne 
i mowę nieco powolną, rozw ażną. Starzej nad sw o
je lat czterdzieści w yglądający, oczy zmęczone 
i smutne wznosił ku górze, ku zaw ieszonym  za ok
nem mrocznym błękitom, a pod bujnym, ciemnym 
wąsem, łagodnemi jego usty poruszały ledwie do
strzegalne drgania. Jakby modlił się. Może. Św ia
tło lampy pozłacało mu ciemne w łosy i brodę, na 
szeroką pierś spadającą.

Najmłodsi z tow arzystw a do nas, kobiet, się 
zbliżyli. Nas, kobiet, było tylko dwie. Gospodyni 
domu, ładna, wiotka, trochę tylko odemnie starsza, 
tuż przy mnie na małej kanapce siedziała. Zbliżył
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się do niej i do mnie bardzo wysoki, atletycznie 
zbudowany brunet, którego dla rysów rzymskich 
i cery południowej Scypjonem czasem nazywano. 
Powierzchowność to była człowieka śmiałego, 
mocnego w  uczuciach i woli. Oczy płonęły jak czar
ne djamenty, usta pod czarnym wąsem gorzały 
purpurą. P rzy  nim, niebawem, stanął typ młodzień
czy zupełnie odmienny. Południe i północ.

Postaw a wysmukła, raczej wątła niż silna, 
twarz biała, włosy złote, wesołość niemal dziecin
na w błękitnych oczach. Słynny na szeroką okolicę 
z namiętności myśliwskiej, ze znakomitej jazdy kon
nej, z w praw y strzeleckiej. Przeszłość krótka bar
dzo, lecz w której nic nie zapowiadało polotu ku 
gwiazdom, lub pociągu ku otchłaniom. Trzeci, który 
się zbliżył, jeszcze prawie student, przez nas z po
wodu pokrewieństwa blizkiego, po imieniu, Floren- 
tym nazywany. Ze studjów uniwersyteckich przy
wiózł z sobą demokratyzm gorący, zawzięty, w 
myśli, sercu i mowie wciąż jakby pacierz odmawia
jący deklinację: lud, ludowi, dla ludu, przez lud, 
w  ludzie... Ogorzały, barczysty, łączył w  sobie 
z demokratycznym sposobem myślenia nieco też 
demokratyczną, umyślną rubaszność ruchów i sło
wa, gdy z szarych oczu patrzała na świat miękka, 
litościwa, wciąż ku wyżynom wzlatująca dusza 
marzyciela.

Stanęli przed nami i zaczęli mówić o n i m.
— Spotkałem się z nim, widziałem go, to czło

wiek niezwykły, na wodza stworzony. Przyrzekł, 
więc przyjedzie... Tacy ludzie, gdy coś przyrzekną...
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— Rzecz prosta, że przyjedzie. Czy dowódz
two przyjm ie? niewiadomo...

— Przyjm ie niezawodnie...
— Dlaczego niezawodnie?
Gospodarz domu zb liżył się do żony i zcicha 

rz e k ł:
— Jest już tak późno, że kazałem podawać w ie

czerzę. Proś gości, Stefuniu!
W ysokie czoło przeszywała mu zmarszczka 

niezadowolenia, i w zarysie ust tk w ił wyraźniejszy, 
niż kiedykolw iek, sarkazm. Jeden ze stojących 
przed nami młodzieńców z drgnieniem iron ji w  gło
sie zapytał:

— Pan już zwątpił?
— Zwątpiłem.
— Ja nie.
— Ani ja.
Gospodarz zawołał:
— Szczęśliwa młodość!
— Dlaczego szczęśliwa?—zapytały trzy  m ło

de głosy, w  których brzmieniu czuć było już roz
niecającą się iskrę tych sporów, uraz, zażaleń, któ
re od roku, może więcej, wybuchały tu pomiędzy 
ludźmi starszemi a młodszemi co dzień, co godzi
nę, gorące, czasem namiętne i gwałtowne.

Gospodarz domu sympatji młodego pokolenia 
nie posiadał, o! nie, za ironję, za to, co nazywało 
ono chłodem uczuć, może trochę za dumę człow ie
ka wysoko wykształconego i możnego. Tym  ra
zem jednak znikł mu z ust bez śladu w yraz ironji.

— Dlatego — odpowiedział — że młodość to 
wiara, która uszczęśliwia, gdy wątpienie boli.



Mówił szczerze. Z wyrazu czoła i oczu znać 
było, że go coś dojmująco, głęboko bolało.

W krótce wchodziliśmy wszyscy do wielkiej sa
li jadalnej, w  której długi stół, okryty  naczyniami 
stołowemi, błyszczał w  rzęsistem świetle lamp 
i świec.

W  głębi sali, naprzeciw drzwi, przez któreśmy 
wchodzili, rysowała się na jasnem tle ściany ko
lumna z czarnego drzewa, z okrągłem wyrżnięciem 
w  głowicy. Był to staroświecki zegar, aż pod sufit 
prawie wznoszący swe oblicze wielkie, okrągłe, 
białe, czarnemi zmarszczkami wskazówek przeora
ne. W yglądał jak symbol czasu, z góry i obojętnie 
spoglądający na ludzkie zachody, niepokoje, losy.

Był moment krótki, w  którym zebrani, na znak 
gospodyni domu oczekując, otaczali stół w  posta
wach stojących. Ona, stojąc również, na kilka osób 
nieco spóźniających się oczekiwała. Po sali płynął 
niegłośny szmer rozmów, dwie nasze kobiece suk
nie rzucały na czarne tło ubrań męskich plamy jas
ne 1 w  blasku lamp świetliste.

W  tym właśnie krótkim momencie za oknami 
rozległ się turkot kół. Szmer głosów rozmawiają
cych umilkł, salę zaległa cisza. Nikt nie usiadł. Po 
wszystkich twarzach rozlał się w yraz zaniepoko
jenia; niektóre z nich trochę pobladły.

Gospodarz domu śpiesznie do przedpokoju w y 
szedł i po minutach kilku już spóźnionego gościa 
obecnym przedstawiał.

Po wielkiej sali, w  rzęsistem świetle, wśród ci
szy zupełnej i trzydziestu paru oczu w  jednym pun-
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kcie utkwionych, rozległo się imię i nazwisko — 
Romualda Traugutta.

Jednocześnie w  głębi sali, prawie pod sufitem, 
zabrzmiał metaliczny, basowy dźwięk. Zegar z bia
łą tw arzą w  czarnej obwódce uderzać zaczął go
dzinę. Dziesięć z kolei dźwięków metalicznych, głę
bokich, płynęło górą, gdy dokoła stołu brzmiały na
zwiska gości, z któremi gospodarz domu przybyłe
go najpóźniej zaznajamiał.

Przyczyna opóźnienia z łatwością wyjaśnioną 
została: jakiś prosty i pospolity wypadek w  kilku- 
milowej podróży po złych jeszcze drogach wiosen
nych.

Miał lat trzydzieści sześć i na wiek ten w yglą
dał, wzrost średni, budowę ciała więcej sprężystą 
i szczupłą niż silną, a w  ruchach łatwych, pewnych 
siebie, w  postawie wyprostowanej, coś, co przypo
minało typy wojskowe. Od pierwszego wejrzenia 
rzucała się w  oczy głęboka czarność jego włosów, 
tak obfitych, że dwie ich fale, jedna nad drugą 
wznosiły się nad czołem śniadem, kształtnem, prze- 
rzniętem od brwi aż prawie po włosy pionową li- 
nją głębokiej zmarszczki. Oczu nie łatwo było do- 
strzedz, bo okryw ały je szkła okularów, lecz wśród 
owalu śniadej tw arzy  uwagę zw racały  usta bez u- 
śmiechu, spokojne i poważne. Może ta powaga ust 
i ta zmarszczka na czole, przedwczesna, spraw ia
ły, że w  powierzchowności tej uderzał przede- 
wszystkiem w yraz  myśli surowej, skupionej, mało
mównej. Nic miękkiego, giętkiego, ugrzecznionego, 
nic z łatwością wylewającego się na zewnątrz. Tyl-



—  l i 

ke myśl jakaś panująca, przeogromna, nieustannie 
w  milczeniu, w  skupieniu pracująca, i pod jej pokła
dem jakiś tajemny upał uczuć, który na czole w y 
palił przedwczesną zmarszczkę i gorącym kolory
tem powlókł milczącą twarz.

Znać było, że daleko chętniej milczał, aniżeli 
mówił. Do rozmowy o rzeczach potocznych, która 
toczyła się w  czasie wieczerzy, mieszał się rzadko 
i obojętnie, krótkiemi słowy. W  zamian niepodobna 
było nie dostrzedz, że wzrokiem bada otaczające, 
świeżo poznawane twarze. Może w  duchu, gotują
cym się do spełnienia jednego z najdramatyczniej- 
szych aktów, jakie przez duch człowieczy spełnio- 
nemi być mogą, zapytywał o wartość i siłę swoich 
w dramacie współaktorów.

Cicho za odchodzącą służbą pozamykały się 
drzwi sali; w szyscy siedzieli w  milczeniu dokoła 
długiego stołu, z którego zdjęte już były okryw a
jące go wprzód naczynia.

Gospodarz domu w postawie stojącej przema
wiał.

Mówił o tern, że niedawno jeszcze przeciwny 
był rozpoczynającemu się w kraju ruchowi i po
w strzym yw ać go usiłował, nie dlatego, aby mniej 
od kogokolwiek pragnął wolności i szczęścia kra
ju, ale że pora nie zdawała mu się w ybraną trafnie, 
ani siły dość przygotowanemi, ani szanse zwycię
stw a równemi szansom klęski, która, jeżeli nastąpi, 
przyniesie następstwa wagi nieobliczalnej, najpew
niej bardzo ciężkiej. Mniemał, że cierpliwe oczeki
wanie na moment sposobny, na zbieg okoliczności



dla walki pomyślny, na powiększenie sil i zasobów 
do niej, nie mniej jest w arte  od rzucenia się* w  w al
kę ze szlachetnym i choćby bohaterskim zapałem 
w  sercu, lecz bez należytej orjentacji w  głowie, bez 
wagi w  ręku i arytmetycznej tablicy przed oczyma.

— Czcicielem rozumu jestem i tych szkiełek 
mędrca, które wyśmiewać ma prawo poezja, lecz 
których polityka z przed oczu usuwać nie powin
na. Dlatego odradzałem, walczyłem z prądem, usu
wałem się na stronę. Byłem Biały...

P rzy  słowach ostatnich podniósł głowę i śmia
łem spojrzeniem spotkał się z niechętnemi, ironicz- 
nemi uśmiechami, które na kilka tw arzy  w ystą 
piły.

— Nie sam jeden w  zgromadzeniu tern jestem, 
którym tak myślał i nazwę tę nosił. W szak znajdują 
się tu współmyślący moi, nie praw daż?

Wyżej jeszcze podniósł głowę, na odpowiedź 
czekał. Poważnie kilka głosów odpowiedziało:

— Tak.
Więc mówił dalej:
— Teraz uderzył już dzwon, wielki dzwon hi

storyczny, i nie białym, ale czarnym byłby ten, kto- 
by na dźwięk jego głuchym pozostał. Istnieje coś, 
co gdy raz nad powierzchnię ziemi wystąpi, zgła
dzone z niej być nie może. Tern czemś jest fakt. 
Fakt zbrojnej walki stał się. Znaczna część kraju 
w  ogniu jej już stoi. Jakkolwiek niebezpieczeń
s tw a czy niepodobieństwa mógłby dla niej i przez 
nią spostrzegać rozum, on również wskazuje, że 
przeciw niebezpieczeństwom i niepodobieństwom,
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przeciw  hańbie także, k tóra  zuchw ałych  a niedo
łężnych ok ryw a, orężem ra tunkow ym  może być 
tylko nasza  jedność. M ądry  syn domu os trze
ga przed rozniecaniem ognia nieostrożnem i nie- 
w czesnem , lecz kiedy dom już gore, szalonym b y ł
by, więcej— przeklętym  byłby , gdyby  nad nim nie 
loztoczył ramion czynnych, ratu jących! Przekonań 
człowieka godzina każda  odmieniać nie może, ale 
w  godzinie każdej inne być m ogą obowiązki. Obo
wiązkam i godziny, k tó ra  w yb iła  w  kraju naszym, 
są dla nas :  jedność i ofiarność. W  nich nadzieja... 
Bez nich zginiemy...

W strzym ał się, z g łow ą spuszczoną milczał, m y 
ślał. Rumieńce na policzki, blaski gorące w  oczy 
w stępow ać  mu zaczynały .

— Są to p rzyczyny, dla których, gdy fakt stał 
się i godzina nowego obowiązku uderzyła, w s tą 
piłem do organizacji powstańczej tej poleskiej zie
mi i na czele jej stanąłem. I od momentu, w  którym  
rozum mój zatw ierdził hasło: jedność i ofiarność! 
siebie samego i w szystko , co moje: dom, majątek, 
w  potrzebie wolność i życie, siły rozumu, jakiemi 
rozporządzam , i pragnienie serca  najgorętsze z tych, 
k tórych zaznałem  kiedykolwiek, złożyłem na usłu
gi sp raw y.

U przeciwnego końca stołu zabrzm iały  ciche 
braw a, w y szep ty w an e  przez te same usta, które 
przed chwilą uśmiechały się ironicznie i niechętnie. 
Ale mówiący, na ten szm er przyjazny, tak  jak przed
tem na nieprzyjazne uśmiechy obojętny, mówić koń
czył : s? :
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— W  charakterze nowo mianowanego naczel
nika organizacji ziemi poleskiej, w  imieniu jej i w  
obecności jej członków zapytuję pana Romualda 
Traugutta, czy przyjm ie dowództwo nad uformo
wanym przez organizację zbrojnym oddziałem tej 
ziemi?

Niewysoki, szczupły, wyprostowany i ty lko  
z pochylonym nieco czołem, na którem upał we
wnętrzny w ypa lił pod falami kruczych w łosów 
przedwczesną zmarszczkę, wstał z krzesła Romu
ald Traugutt i odpowiedział:

— Z dalekich stron powróciłem tu z myślą, że 
usługi moje mogą być teraz potrzebne ojczyźnie. 
Zawód, któremu się oddawałem, przysposobił 
mię do ofiarowanego mi zadania, więc je p rzy j
muję.

Krótkie to było, proste, skromne, w ypow ie
dziane głosem, mającym brzmienie czyste i meta
liczne.

Dokoła stołu wszyscy powstali i pochylili się 
w  milczącym ukłonie, poczem salę zaległa chw ilo
wa cisza. Cisza serc, oblewających się potajemne- 
mi łzami wzruszenia i cisza grozy, którą oddychają 
momenty wyroczne; i ta jeszcze cisza, z jaką nad 
tym  biednym światem kędyś wysoko ważą się na 
szalach przeznaczenia losy ludzi i narodów.

Pierwszy ciszę przerwał Traugutt.
— Proszę organizację o zdanie spraw z działań, 

dla uformowania oddziału przedsięwziętych i doko
nanych, z liczebności tego oddziału, uzbrojenia 
i wszechstronnych zasobów jego, oraz o mapy po-



—  15 —

wiatu i powiatów sąsiednich, czyli topograficznego 
terenu, na którym rozwijać się będą przyszłe dzia
łania wojskowe.

Głos to był nieco inny już od tego, którym 
przemawiał przedtem. Pobrzmiewała w  nim nuta 
rozkazu, czuć było człowieka, który z zadaniem, 
raz na siebie przyjętem, żartować nie będzie, i fa
chowca, który, wiedząc dobrze, czego żądać mu na
leży, żądania swe stawi bez próżnych dodatków 
i omówień.

Bardzo rychło zjawiły się na stole mapy mniej
sze i większe, lecz przed ich rozwinięciem z ko
lei mówić zaczynali ci, którzy pełniąc w organiza
cji urzędy dziesiętników i setników, zdawali spra
wę ze zgromadzonych przez siebie dziesiątków 
i setek przyszłych zbrojnych partyzantów, cyfry nie 
duże zresztą, bo oddziały partyzanckie z samej na
tury tego rodzaju wojny liczne być nie mogą, potem 
nazwy broni, ilości jej i gatunki.

Wódz z twarzą ku mówiącym podniesioną słu
chał; w  szkłach, które osłaniały mu oczy, zapalały 
się, przygasały, migotały odbicia światła, czasem 
pytania krótkie zadawał, czasem zsuwały się mu 
brwi czarne i zmarszczka na czole pogłębiała się 
widocznie. Raz tylko po rysach milczących prze
płynęła, wnet znikając, smuga radości. Było to 
wtedy, gdy przemówił naczelnik zorganizowanej 
w powiecie poczty obywatelskiej, W ładysław Or
szak.

Jak zwykle ociężały nieco w  poruszeniach, jak 
zwykle powoli i rozważnie mówić zaczął o potrze-



bie otaczania partji zbrojnej pilną strażą  tych, 
którzy w  domach pozostaną, rozciągania dokoła 
niej takiej niby sieci drutów  telegraficznych, z m ęż
nych woli i serc w yprzędzionych, któreby św iat 
z nią i ją ze światem  i jeszcze ludzi jednomyślnie 
z nią działających a rozproszonych po świecie — 
wiązały.

Z tw arzą nad w iek przyw iędłą, łagodną, od któ
rej na piersi spływ ała ciemna, gęsta broda, z oczy
ma, w  których zmęczonym, lecz czystym  błękicie 
było coś z bolesnych upałów, które długo płonęły 
tajemnie i bezpożytecznie, mówił o tern, gdzie, jak, 
przez kogo przewożone, przenoszone będą w iado
mości, ostrzeżenia, żądania, w skazania.

Taka poczta nie jest najpodrzędniejszą częścią 
rozpoczętego dzieła; owszem, jest jego częścią b ar
dzo ważną. Musi być zwinna, ostrożna, umiejąca la
tać i pełzać, prześlizgiwać się i umykać. Ale zna
leźli się ludzie do roboty tej odpowiedni, i pan Na
czelnik przebaczy, że nie sam ych starych  do niej za
brano, lecz także trochę młodych, którzy już w  par
tji służyć nie będą, dopóki ona w  okolicach tych po
zostanie. Potem , gdy losy walki przeniosą ją w  miej
sce inj*e, i ci z nią się połączą, ale tym czasem  do 
tej strażniczej roboty trzeba także trochy sił nieste- 
ranych i z zapałem młodości oddanych sprawie. Bo 
przecież...

— Bo przecież partja to serca bijące i krew  
gorąca kilku setek ludzi, to... dziecko m arzeń na
szych, zabiegów, nadziei, że raz przecie nie jak nie
wolnicy z duszami zabitemi, lecz jak żywi ludzie
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żyć będziemy. T rzeba  tedy  nad nią czuwać, trzeba  
k rw a w y m  zapasom  jej troskliw em  czuwaniem dopo
magać!...

Pochylił tw arz , k tóra  w raz  z czołem pogięła 
się w  m nóstwo fałd i zmarszczek, z łagodnej zw ykłe  
stając się posępną. Z każdej jej zmarszczki i z każ
dej jej fałdy w yg ląda ły  gorzkie myśli, ciężkie sm ut
ki, długo w  milczeniu i niemocy przeżuwane. P o w o 
li, głosem głuchym, znowu mówić zaczął:

— Pow iedz ia łem : niewolnicy z duszami poza
bijanemu 'l ak jest. Kiedy ręce skute i usta  zakne
blowane, to i dusza zrazu usypia, a potem mrze. 
Byli tacy , k tó rzy  powiadali: czego w am  b rak ?
spokojnie sobie żyjecie, w  dostatkach... po co zdro
w ą  głow ę pod ewangelię kładziecie? Otóż to... zdro
w ą  głowę! śmiech gorzki z takiego zdrowia! Nic 
nam nie było wolno: ani czynić, ani głośno mówić, 
ani ludu naszego z jarzm a niewoli i ciemnoty w y 
zwalać, ani życia  swojego przerabiać, polepszać. 
Tylko: jedz, pij, śpij i gnij! To wolno. Niedobrze ci 
z tern? Pow inno być dobrze, a jeżeli nie jest, to 
milcz! Jeżeli sarkniesz głośno, lub palcem poru
szysz — na Sybir!  I tak było tyle lat. Boże mój! 
tyle dziesiątków lat! Byli tacy, k tórzy  w  tern bło
cie poznajdowali sobie różne rozkosze i nremi się 
potruli, ale byli inni. Boże! ty  jeden wiesz, ile ci inni 
cierpieli! jak im w łasne myśli paliły wnętrzności, 
jak z nich w łasne  siły i ochoty, do niczego nie uży 
te, rzęża ły  zaduszane, ciągle konające i nigdy nie 
mogące skonać! Najlepsze lata życia przechodziły

2
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nam, jak ten dym szary, który po ziemi się czołga, 
a gdy spróbuje wznieść się w  górę, zły wiatr zaraz 
o ziemię go ciśnie i po błotnistej powierzchni jej roz
ciągnie... Tak dłużej nie można było żyć. Ja  wiem, 
że siły nasze małe, więc czerwonym być nie śmia
łem. Ale i białym nie byłem także, nie! Za wielem 
cierpiał, za wielem przysłuchiwał się śmiertelnemu 
rzężeniu duszy własnej i dusz blizkich, abym białym 
mógł być. A teraz, co do tej motyki, porywającej się 
przeciw słońcu, to myślę, że... Bóg jest z nami i że 
sprawa nasza, to spraw a Boska. Tedy... jaki tam ko
niec będzier to będzie, powinność swoją... powin
ność swoją czyńmy.

Bardzo wzruszony, z drżącemi wargami i po
bladłem czołem na krzesło opadł, ciężko oddychał, 
a po krótkiem milczeniu dodał już tylko:

— Poczta obywatelska powinność swoją spełni. 
Ręczę.

W tedy to właśnie na milczącą tw arz naczelni
ka oddziału zbrojnego spadła smuga radości i choć 
prędko zgasła, oczy jego, z za szkieł je osłaniają
cych, tkwiły długo w  szlachetnych, smutnych, 
przedwcześnie uwiędłych, zoranych rysach Or- 
szaka.

Teraz rozpostarło się na stole kilka map różnej 
wielkości, i wieniec głów pochylał się nad niemi, 
gdy w  gwarze rozmowy brzmiały liczne nazw y 
dworów, wsi, miasteczek, uroczysk.

Żadna droga żelazna wówczas jeszcze stron 
tych nie przebiegała, i było w  nich trochę gościń
ców szerokich i mnóstwo dróg, drożyn, które w  kie-
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runki różne rozbiegały  się po nieścignionej okiem 
równinie.

B y ły  w  tych stronach okolice żyzne, ludne, fa
lujące bujnemi zbożami, gęsto strzelające ku nie
bu grupami topoli, k tóre  przyozdabia ły  dwory, 
i k rzyżów , k tóre s tróżow ały  u w ró t  wiosek.

I by ły  pustkow ia niemal bezludne, kępami wil
gotnych łąk w ysadzane, wodam i m okrzadeł św ie
cące, p rzem aw iające tylko głosami hulaszczych 
w ichrów  lub w ęd row nych  ptaków , dla stóp obcego 
przybysza  groźne śmiertelną grzęzlą trzęsawisk.

I by ły  tam  jeszcze lasy wielkie, głębokie, lasy 
odwieczne, przez wieki toporem nie dotykane, 
wspaniałe  p rzybytk i na tu ry  samotnej i dzikiej, 
obłędne labirynty, z drogami wiadomemi tylko zwie
rzom je zamieszkującym  i ludziom o barach potęż
nych, w zroku bystrym , strzałach celnych, k tórzy 
nad ich niepokalaną całością stróżowali.

I był tam nakoniec, w śród  wielu wód innych, 
przez naturę  po ziemi tej rozlanych, jeden szlak 
w ody  nie szeroki, przez ręce ludzkie na powierzch
nię jej doby ty  i nazw any  kanałem  Królewskim.

Podniósł się wieniec głów z nad map na stole 
rozłożonych i po ustach rozbiegły się s łow a:

— Za kanał Królewski! Do lasów Horeckich.
Tam  partja  udać się i obóz założyć miała.
P rzedtem  jednak zgromadzić się musi. Z ziemi 

rozległej, z rów niny dla oka bezgranicznej, z roz
sianych po niej dw orów , miasteczek, chat leśni
czych, zagród drobno - szlacheckich, na jednym 
punkcie zgromadzić się musi. Na punkcie przedsta-
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wiającym ułatwień najwięcej, niebezpieczeństw naj
mniej.

Romuald Traugutt podniósł z nad mapy twarz 
i w ym ów ił:

— Dw ór Dziatkowicki.
A po krótkie j chw ili, spojrzeniem po zebranych

wiodąc, zapytał.
—  Czy właściciel Dziatkowicz jest tutaj obecny ?
— Tak; ja jestem właścicielem Dziatkowicz.
Traugutt mówić zaczął:
— W ładzy dyktatorskiej nie posiadam. Mienia 

i wolności ludzi na niebezpieczeństwo wystaw iać 
bez dobrowolnego zgodzenia się ich na to, nie mam 
prawa. Miejscu, które będzie punktem zbornym 
partji i w łaścicielow i jego zagrożą niebezpieczeń
stwa poważne. Dw ór spalonym, majątek zabra
nym, właściciel jego uwięzionym i surowo kara
nym może zostać. Zgromadzenie się partji w  Dziat- 
kowiczach przedstawia dla niej korzyści znaczne, 
lecz które wówczas ty lko  osiągnięte będą, jeżeli 
właściciel miejsca tego, z pełną wiedzą o m ożliwych 
następstwach swego czynu, zgodzi się go dokonać!

Już w  połowie przemówienia tego, podniósł się 
z krzesła ów wysm ukły, zaledwie dojrzały blon
dyn z białą twarzą, wesołemi oczyma i drobnym 
wąsem złotym  nad ustami, które dotąd zdawały 
się znać ty lko  śmiech, pieśń i pocałunki; ów m yśli
wiec namiętny, na szeroką okolicę ze znakomitej 
jazdy konnej i strzałów celnych słynny —  ów z 
przeszłością bardzo jeszcze krótką, lecz w  której



nic nie zapowiadało  polotu ku gwiazdom  lub pocią
gu ku otchłaniom...

O ! oddaw na zszedł już z tej ziemi w  krainę nie
znaną, k tó ra  tam kędyś po drugiej stronie rzeki 
życia  leży, zszedł z niej po długich cierpieniach w y 
gnania, ubóstwa, czys ty  do końca, m ężny do końca, 
gwiaździe młodości swej i otchłani, która  mu życie 
pożarła, b łogosław iący  do końca. Zszedł z tej zie
mi samotny, bezdzietny... i wolno mi imię jego w y 
mówić, a tobie je głośno powtórzyć. Może na nie, 
jak na mogiłę, spłynie promień jakiego rozrzew nio
nego oka, k tóre  samo kocha gw iazdy i otchłanie...

Podniósł się z krzesła  G ustaw  Radowicki i z 
oczym a jak dw a błękitne płomienie gorejącemi, 
r z e k ł :

— Nietylko zgadzam  się, ale skoro to dla par- 
tji ma być korzystne, cieszę się, że właśnie te moje 
kochane D ziatkow icze korzyści tych dostarczyć m o
gą. I w  zamian o jedno tylko pana naczelnika pro
szę, aby  mi było  pozwolone...

Zmieszał się jakoś, spuścił oczy, może przed 
tkw iącym  w  niem wzrokiem  naczelnika. Jednak po 
chwili dokończył:

— Aby mi było pozwolone należeć w  partji do 
oddziału jazdy...

Teraz  znowu zaśm iały  mu się oczy i usta.
— Bo, że będę służył w  partji, to już dawno po

stanowione i wiadome. Jakże! Setnikiem przecież 
jestem. Stu ludzi chętnych do pójścia zebrałem, a 
sam m iałbym  nie pójść! To przecież przez głowę 
nigdy mi przejść nie mogło. Ale proszę, aby  mi
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wolno było służyć w jeździe, bo ja na koniu to do 
wszystkiego, a pieszo, to jakoś... tak jakoś... Ale 
proszę tylko—i jak pan naczelnik rozkaże, tak się 
stanie. Tylko to jeszcze powiedzieć muszę, że mam 
konia El Raszyda, takiego, co to w  sam raz... do ta 
kiej służby w  sam raz...

Zmieszał się znowu, umilkł.
Naczelnik zaś z twarzą wciąż ku niemu podnie

sioną, tkwił w  nim wzrokiem i na usta—pierwszy 
raz odkąd tu przybył — w ykwitać mu poczynał 
uśmiech. W ykwitał, bo dziwnie świeży był, szcze
ry, perłowy od rzędu zębów białych, które w  nim 
błysnęły. Przytem  łuna radości tw arz mu opły- 
nęła i z czoła spędziła posępną zmarszczkę. Z w eso
łym prawie gestem zawołał:

— Ale owszem, zgadzam się, aby pan służył 
w  jeździe i nawet...

Tu głos jego nabrał tonów zupełnie wesołych.
— Ponieważ pan ma konia El Raszyda, co to 

w sam raz, mianuję pana swoim adjutantem.
Aż po brzegi złotych włosów z radości zarumie

niony młodzieniec przed naczelnikiem złożył głę
boki ukłon i siadając, ku wysokiemu brunetowi, 
którego czasem Scypjonem nazywano, z porozu- 
miewawczem skinieniem głowy rzucił zagadkowe 
s ło w a :

— A co, Feliksie! Widisz! I ja z tobą...
Snadź o czemś wątpili wspólnie i znać, że tam 

ten wybierał się także do jazdy.
Ale teraz wstał z krzesła swego naczelnik:
— Skończone są na dzisiaj narady nasze. Mów-
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cą nie jestem. Mniemałem zawsze, że s łowem  naj- 
w ym ow niejszem  z tych, któremi człowiek do św ia
ta  przem aw iać  może—jest czyn. Jednak  teraz, gdy 
Bóg pozwolił, że przystępuję do czynu, o którym  
zaw sze  m arzyło  serce moje, z se rca  w y ry w a ją  mi 
się słowa, tylko co przez pana O rszaka  powiedzia
ne: „S praw a  nasza to sp raw a  B oska“. To jest ró w 
nież praw dą, co pan O rszak  powiedział, że niewola 
zabija dusze, a ja z tej p raw d y  w yprow adzam  
wnioski, że nikomu nie wolno zabijać dusz ludzkich, 
i odw rotn ie: duszom ludzkim nie wolno pozwalać, 
aby  ktokolwiek je zabijał. Oto jest praw o nasze do 
walki, k tórą  przedsiębierzemy, i oto dla czego sp ra 
w a  nasza  jest sp raw ą  boską. Nie na podboje i nie 
po lupy idziemy, ale po odbiór w ydzieranego nam 
dobra boskiego. Dobrem boskiem — cnota ludzka, 
cnoty  niema bez wolności. Jeżeli w ygram y, w y g ra 
ną naszą będzie zbawienie duszy narodu, jego czci 
i jego doczesnego szczęścia; jeżeli przegram y, rze
ką krwi przez nas przelanej inni zapłyną do wolnoś
ci. Ale—jakikolwiek będzie nasz koniec, powinność 
naszą czyńmy. Z nadzieją, czy przeciw  nadziei, ale 
z p raw dą i z Bogiem! My z p raw dą  i ze spraw ied
liwością, więc z Bogiem. W  tern nasza moc. My 
z Bogiem.

Nie patrzał na nikogo, spojrzeniem błądził w  gó
rze, i choć umilkł, w arg i mu w ew nętrznem i s łow y 
jeszcze drgały, gdy tw arz  i postaw ę oblew ała  jakaś 
od ziemi oderw ana  ze słońc m istycznych w yb łys ła  
ekstaza. W  takich ekstazach, w b rew  ziemskim ra 
chubom rodzą się niezłomni książęta czynu, i z pieś-
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nią trjumfu w  duchu, w brew  męczarniom ciała umie
rają męczennicy.

Wieniec twarzy, od wzruszeń i znużenia bla
dych, otaczał długi stół, i w  sali, którą zaległo mil
czenie. Zegar począł wybijać godzinę. Z białego 
oblicza w  czarnej obwódce, z pod sufitu patrzącego, 
w ypłynęły cztery z kolei dźwięki metaliczne, głę
bokie.

Czy oczy ludzkie długiem czuwaniem zmęczone 
były, czy lampy przygasały, ale rzęsiste ich świa
tło zdawało się teraz rozpraszać w  kurzawę mnó
stwo świecących atomów, które przed oczyma mi
gotały, drgały, mając linje otaczających tw arzy  
i przedmiotów. Płomienie dopalających się świec 
stały w  wysokich kandelabrach wielkie, jaskrawe, 
z nitkami dymu, u chwiejących się wierzchołków. 
Powietrze, nasycone oddechami ludzkiemi, może 
częstszemi, niż to byw a w  momentach powszednich, 
stało się duszne i gorące.

Ktoś zbliżył się do jednego z okien, na ścież je 
otworzył, i za tern otwartem oknem ukazał się 
dziw, cud: dziwnie cudny i piękny poranek wio
senny.

Niepokalany błękit nieba, jasna zieloność ogro
du, osypana brylantami rosy. Białe gwiazdy narcy
zów nad trawami, mnóstwo fijołków w  trawach, 
rozłożyste jabłonie w  różowem i grusze w  białem 
rozkwiciu. Potoki woni i fale powietrza napojonego 
rosą. I wszystko od nieba do ziemi, od szczytów 
drzew wysokich do drobnych traw  i kropel rosy,



w  wielkiem, pełnem, złotem świetle słońca w y ra ź 
ne, w ypukłe , wyodrębnione, jasne, pozłocone.

Od doznanych w zruszeń  drżące i wzajem  wspie
rające się o siebie, m y  dwie kobiety, praw ie dzie
ci, szeroko otw artem i oczym a pa trzy ły śm y  to na 
ów rajski obraz za oknem, to na salę, napełnioną 
światłem  żółtem, sproszkowanem , migocącem, dym- 
nem, i tw arzam i ludzkiemi o czołach zbrużdżonych 
i zmęczonych oczach...

P oem at i dramat.
Raj i czyściec.
Pogoda  i burza.

II.
Kto w iosny  owej przesypiał całe noce?  Kt-i 

znał wczesne i spokojne sn y ?
O późnej, nocnej godzinie, po grobli, która 

w śród  dwu rzędów  w ierzb  wznosiła  się nad dw o
ma rozłogami łąk, pędził na koniu człowiek, szarą  
burką owinięty. Całą szybkością bystrego  konia 
pędził, u końca grobli obszerny dw ór okrążył, na 
dziedziniec jego jak w icher w padł i konia przed 
gankiem domu osadził.

Na ganku szarzało  w  zmroku kilka postaci m ę
skich i bielało kilka sukien kobiecych. Głos jakiś 
z a p y ta ł :

— Kto?
Jeździec, z konia zeskakując, odpowiedział:
— Posłaniec.
W szed ł na ganek i cicho mówić zaczął.
P a r t ja  z Dziatkowicz ku lasom Horeckim idzie
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i na dwie godziny we dworze, z którego posłaniec 
przybywa, stanęła.

Naczelnik partji w zyw a najbliżej zamieszkują
cych członków organizacji, aby dla pomówienia 
z nim o rzeczach ważnych przybyli. Jaknajprędzej, 
gdyż ani minuty dłużej nad dwie godziny partja się 
tam nie zatrzyma. Kilku takich jak on posłańców 
rozleciało się w  strony różne, jemu tu pędzić co 
koń wyskoczy, rozkazano. I tak samo powracać 
z uwiadomieniem, czy wezwani przybędą. Jest jesz
cze kartka do pani...

Nie skończył mówić, gdy już para ludzi, męż
czyzna i kobieta, ku stajniom przez dziedziniec 
biegła. W  moim ręku szeleściła kartka z pięciu 
słow am i:

„Przyjeżdżaj także. Jesteś potrzebna. S te
fan ja.“

Służbę stajenną budzić? S tra ta  czasu. Do po
wozu konie zakładać? Ktoby tam teraz myślał o po
wozach !

Kilka minut upłynęło i już przed stajnią stał koń 
do linijki zaprzężony.

Nie wiesz, co to linijka? Taka gładka, zw yczaj
na deska, pomiędzy czterma kołami położona i suk
nem obita. Nic więcej. Wązkie to, niezmiernie lek
kie, dla gospodarzy do jeżdżenia po drożynach 
i miedzach polnych... Kobiety rzadko tern jeździły, 
jednak czasem, w  takiej postawie jak jeżdżą na 
koniu.

Towarzysz mój ujął lejce, ja za nim już sie
działam.
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Trzy w io rs ty  drogi tylko. Linijka nasza jak 
s trza ła  pruła powietrze, turkocąc po tw ardej grobli, 
praw ie doganiając pędzącego przed nią na koniu po
słańca. Noc była  gwiaździsta , trochę wietrzna. 
W ierzby  lekko chw iały  się i szem rały  po obu s tro 
nach drogi.

W padliśm y na wielki dziedziniec, latarniami 
oświetlony, mrowiskiem ludzkiem pokryty.

Latarnie na drzew ach, na słupach u ścian bu
dynków  i w  czerw onaw em  ich świetle m rowisko 
ludzkie, poruszające się i gwarne.

C zam ary , bluzy, krótkie sukmany, szerokie pa
sy skórzane  w ysokie  obuwia, czapki jak łan kw ia
tów, am arantow e, szafirowe, białe. Na plecach 
s trze lby  u pasów  pistolety. Duży pęk kos, pio
nowo w  długie trzony oprawionych, stał oparty  o 
ścianę domu i w  świetle latarni nad nim wiszącej, 
błyszczał, jak sta lowe słońce.

Ruch, gw ar, szum ludzkich kroków  i głosów. 
N aw oływ anie , w ydzw ania jące  imiona i nazwiska 
rozmaite rozm ow y, tu i owdzie w ybuchy  śmiechu. 
W  m rocznych głębiach dziedzińca, pod gospodar- 
skiemi budynkami, konie rżą i parskają, rysują się 
mętne sylw etki w ozów  i ludzi, w  pobliżu domu, 
na przestrzeni najlepiej oświetlonej, pobrzękują nad 
długieini stołami naczynia gliniane i szklane.

M nóstwo postaci i tw a rz y ;  ogromna rozm a
itość ich zabarw ienia  i w yrazu . Są tu synowie do
m ów zamożnych, dzieci dostatku i elegancji, z nie- 
s tartem  piętnem ich w  poruszeniach i odzieży. Są 
młodzi uczeni, dzieci myśli i wiedzy, z niepozbytem
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ich światłem na czołach i oczach. Są wszyscy nie
mal strażnicy lasów o barach szerokich, wzrokach 
nieco ponurych, lecz bystrych, do przebijania gę
stwin i m roków nawykłych. Jest cała młodzież za
gród drobno szlacheckich, raźna, śmiała, o uśmie
chach ła twych i zamaszystych ruchach. I jest jesz
cze nieco postaci wątłych najmniej wyraźnych, 
zdających się być cieniami, które idą za tamtym i. 
Tych, z miasteczek, gdzieniegdzie ze wsi chłopskich, 
z jakichś może dróg losu obłędnych i nieszczęśli
wych, p rzyw iod ły  tu hasła, które sennemi duszami 
wstrząsnęły, nadzieje przyszłości lepszej, które cza
rem spłynęły na złą teraźniejszość.

Kiedy lin ijka nasza przez tłum  ten zwolna się 
przesuwała, z ganku domu zbiegła i naprzeciw niej 
biegła w iotka, ładna kobieta w  białej sukni, za ręce 
mnie, z lin ijk i zeskakującą pochwyciła, mówiąc 
śpiesznie:

— Przyjechałaś? To dobrze! Dają zlecenie 
mnie i tobie, przez nas innym. Chodź prędko!

W eszłyśmy razem do wnętrza domu, które 
w  porównaniu z dziedzińcem wydawało się dziwnie 
pustem i cichem.

Sala jadalna oświetlona była, ale pusta. N iko
go w  niej nie było. Tylko białe oblicze zegara pa
trzało na nią z w ierzchołka czarnej kolumny i u 
otwartych okien w ia tr poruszał firankami.

W  przyległym  salonie, kilku ludzi przy jednym 
ze stołów siedząc, półgłosem rozmawiało. Zaraz 
w  progu rzuciły  mi się w  oczy kruczo czarne w ło 
sy Traugutta. Gdyśmy się powoli i trochę nieśmiało 
zbliżały, on właśnie m ów ił:
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— Sam nie chciałbym tego, ale jakże inaczej 
szpiegostwo, donosicielstwo ukrócić? P raw a woj
skowe dla postępków takich zaw sze i wszędzie 
mają karę śmierci. Jednak, czy zastosowanie jej 
w  tym przypadku nie pociągnie zkądinąd następstw  
dla spraw y szkodliw ych?

Gospodarz domu, z brw ią zmarszczoną, odpo
w iedział:

— W  okolicznościach, śród jakich się znajdu
jemy objaw energji i rzucenie postrachu na żyw io
ły nam nieprzyjazne, w ydają mi się koniecznemi...

— A ja, przerw ał Orszak — byłbym za okaza
niem wspaniałomyślności, która może ująć nam 
serca.

— Ideologja! — sarknął gospodarz domu — od
w ykliśm y od energicznych czynów i jak „mdłe pa- 
nienki“ gotowiśmy- dostaw ać spazmów na widok 
kropli krwi.

— Zdaniem mojem,—ozwał się ktoś inny—sam 
pan naczelnik o losie człowieka tego rozstrzygać po
winien. Tylko. Do nas to nie należy.

— Byłożby to piłatowem umywaniem rąk? — 
z najsarkastyczniejszym  ze swych uśmiechów rzu
cił gospodarz domu i mówił dalej: — Jesteśm y na
turalnymi doradcami naczelnika i co do mnie, w 
charakterze doradcy, głosuję za okazaniem energji, 
za rzuceniem postrachu, czyli — za śmiercią szpiega 
i donosiciela.

Byli tak bardzo rozmową zajęci że zaledwie 
teraz nas spostrzegli.

Po krótkich powitaniach gospodarz domu bez 
żadnej zwłoki przedstaw ił to, czego organizacja od
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nas żądała. B y ły  to zadania, mające związek z po
trzebami ekonomicznemi partji, w łaściw ie z pewne- 
mi ich szczegółami, które teraz dopiero, po jej zgro
madzeniu się, na jaw wystąpić m ogły i wystąpiły. 
Trzeba było usunąć pewne braki, zadość uczynić 
większym, niż rachuby poprzednie w skazyw ły, 
wymaganiom, zapobiedz mogącemu zdarzyć się nie- 
przygotowaniu i niedostatkowi. Rzeczy tych drob
nych i zarazem dość trudnych kobiety dokonać mo
g ły z większą niż mężczyźni łatwością, z mniejszem 
niebezpieczeństwem.

Szło nie o jedną, ani o dwie kobiety, ale o cały 
legjonik kobiecy, roztropnie i trafnie dobrany. Na 
wzgląd ostatni, kilka głosów nacisk położyło. O m ył
ki w  wyborze mogły pociągnąć z sobą następstwa 
nieobliczone.

Przymiotam i legjoniku, mającego krzątać się po 
okolicy rozległej i nad którą niezawodnie, po w y 
stąpieniu partji, nieprzyjaciel straż baczną rozcią
gnie, musiały być: zwinność ruchów, ich spokój 
i ich niejako naturalność. Druga cecha niezbędna: 
umiejętność ujmowania dla roboty swojej serc i chę
ci ludzkich. A trzecie: umiejętność milczenia.I czwar
ta jeszcze: — odwaga.

— I przytomności umysłu w  żadnym wypadku 
nie trac ić!—z przyjacielskim ku nam uśmiechem do
dał Orszak.

Słuchałyśmy szczęśliwe, przejęte, skupione; w  
piersiach gra ły nam bohaterskie pieśni, a po gło
wach już przelatywały m yś li: kto, gdzie, jakim spo
sobem? Ku mówiącym pochylone, w  słowa ich



zasłuchane, z ogniami na policzkch, bez ża
dnej o tern w iedzy  swojej mocno ściskałyśm y się 
za ręce.

W tem  us łysza łyśm y  głos Traugutta . Spojrzenie 
jego z za szkieł okularów spoczyw ało  na nas uw aż
ne, przenikliwe, lecz nie su row e;  owszem, w ew n ę
trznym  uśmiechem rozjaśnione. Do otaczających 
r z e k ł :

— Paniom tym w  zupełności zaufać można.
A potem do nas:
— Z ufnością pow ierzam y wam , te, na pozór 

drobne, lecz w  rzeczywistości w ażne interesy pol
skiego żołnierza.

1 tak, jak w ów czas, po młodzieńczem i entu
zjazmu pełnem oświadczeniu właściciela Dziatko- 
wicz, usta rozkw itły  mu świeżym, szczerym, per
łow ym  uśmiechem. Snadź uśmiechy na tę tw arz  
surow ą najłacniej w y w o ła ł  widok młodości, k tó
ra  nakształt  św iecy  przed ołtarzem, paliła się przed 
obliczem ideału płomiennie i prosto.

Jeszcze kilka zapytań, odpowiedzi, przestróg, 
uwag, i uczułyśm y, żeśm y tu już niepotrzebne.

Pociągała  nas ku sobie wielka sala stołowa. 
Nie była  już pusta. Kilkunastu ludzi weszło tu 
z rojnego dziedzińca, i nie trudno było odgadnąć, 
że znajdowali się pod w p ływ em  wzruszenia, może 
naw et wzburzenia, które, na w odzy  trzym ane, ob
jawiało się jednak w  szeptach, gestach w yrazach  
tw arzy .

Byli tarn blizcy znajomi nasi, tow arzysze  za 
baw i zajęć, krewni. U derzyła  nas zmiana, k tóra  w
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nich zaszła. W ydaw ali się w zrostem  w yżsi i w y ra 
zem więcej męzcy, niż przedtem. P ostaw y  i poru
szenia ich nabrały energji i prostoty, oczy stałego 
i silnego blasku. Strzelb przy sobie nie mieli; ty l
ko u pasów pobłyskiw ały pochwy, kryjące w  so
bie różną, krótką broń.

Był tam ze sw ym  rzymskim profilem tw arzy  
i w zrostem  w szystkie inne przenoszącym , Scypjo- 
nem czasem zw any Feliks Jagmin, był Rodowicki, 
szafirow ą konfederatkę z fantazją u boku tizym a- 
jący, był dem okrata ów zacięty, św ieży ex-student 
Florenty, byli Artur i H enryk Ronieccy, synowie 
ojca, k tóry za Białego ogłoszony, przez to znielu- 
biony, teraz dwóch synów  miał w  partji; m ały 
Tarłowski, dziwny chłopak, biały i różow y, jak pa
nienka, botanista uczony, a z dobrej woli nauczy
ciel dzieci chłopskich w  poblizkim m iasteczku; 
dwaj młodzi medycy, którzy w  partji funkcje leka
rzy obozowych pełnić mieli; i inni jeszcze, dobrze
znani, blizcy...

Rozmawiali z sobą głosami przytłumionemu 
Można było dosłyszeć słow a:

— To niepodobna! to stać się nie może.
— Pójdźm y! przedstaw m y! powiedzm y zdania 

nasze!
— Od tego rozpoczynać? nigdy! Byłoby to dla 

nas wstydem...
— Fałszyw ym  krokiem względem ludu...
— Kimkolwiek jest, człowiek ten pochodzi z tu 

tejszego ludu, na tej ziemi się urodził.
I wiele innych zdań oderw anych, z których nie-
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podobna było wyrozum ieć o co chodzi, ale które 
objawiały uczucia zatroskania, obrzydzenia, niepo
koju, na w odzy trzymane, powściągane, jednak w y 
biegające na zewnątrz w  gestach ramion, w  marsz
czeniach brwi, w  błyskach oczu.

Zamieniłyśmy z nimi przyjacielskie uściśnienia 
dłoni i zapytałyśm y; o co idzie, co stało się, lub 
ma stać się?  Śmiało m ogłyśm y zapytyw ać. P o
m iędzy nimi i nami, w obec idei i działań w  imię jej 
przedsiębranych, panowała równość zupełna.

Florenty, cały w  ogniu, z oczym a zmartwione- 
mi, jedną z nas za rękę pochwycił.

— Chodźcie! pokażę. I opowiem.
S złyśm y z nim na dziedziniec. Poszli za nami 

Artur Roniecki i Marjan Tarłowski.
Prędko przez ten dziedziniec przebrnąć było 

teraz niepodobna. W szędzie gromadki i tłumiki 
ludzkie, ruszające się, rozmawiające.

/Mnóstwo po drodze przywitań, krótkich roz
mów, próśb o dobre życzenie na drogę, o dobrą pa
mięć dla odchodzących w  drogę. W drogę blizką, 
a jednak daleką i dla wielu bezpowrotną. Nieraz 
oczy zapiekły nas od łez, kilka razy spostrzegłyśm y  
w  innych oczach szklistą ich powłokę. Ale były  to 
sekundy, po których w racała raźność gwarna i w e
soła, w  uczuciach' wezbranych, w  wyobraźni roz
kołysanej źródło sw e mająca.

Raz, gdyśm y tak szły , witając i razem żegna
jąc, ściskając ręce ludzi, zamieniając z nimi krótkie 
słowa, po dziedzińcu rozległ się huk przeraźliwy. 
Jakby coś ogromnego upadło i rozbiło się na mnó-

3
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stwo szczątków, jakby mnóstwo metalowych ostrzy 
wzajem o siebie uderzyło. Były to kosy, które w sku
tek nie wiedzieć jakiego wypadku, ześliznęły się po 
ścianie, o którą były oparte, i upadając sypnęły 
w  powietrze garść dźwięków, tak samo jak ich że- 
leźca ostrych. Podniesiono je natychmiast i umie
szczono na miejscu uprzedniem, gdzie  ̂ znowu 
w  świetle latarni rozbłysły jak stalowe słońca.

Ale przez wypadek ten, czy może przez w raże
nie na niektórych sprawione, wywołany, rozległ się 
w  powietrzu zbiorowy wybuch śmiechu.

Jednak im więcej w raz z towarzyszami swemi 
oddalałyśmy się od domu, tern więcej tłum ludzki 
rzedniał i tem wyraźniej w  gwiaździstym zmroku 
występow ały przed nami ściany budynków gospo
darskich i otaczające je, rozłożyste drzewa. Ze sfe
ry  światła i hałasu w eszłyśmy w sferę cienia 
i względnej ciszy. Na znacznej przestrzeni paliło 
się tu tylko kilka latarń, w  których świetle dostrzedz 
było można sylwetki osiodłanych koni i w  milcze
niu dokoła nich poruszających się niewielu ludzi. 
Gwiazdy za to wyraźniej niż tam iskrzyły się na 
niebie, wiatr szeleścił w  czarnych drzewach i od 
traw  podnosiła się rzeźwiąca wilgoć rosy.

Prędko obok nas idąc, Florenty opowiadał:
— Zaledwie wyszliśmy z Dziatkowicz, drogę 

nam zabiegł chłopak wiejski, może trzynastoletni 
i cały drżący, przelękniony, do Jagmina, który 
z połową jazdy na czele partji jechał, żałośnym gło
sikiem wołać zaczął:

— Stójcie, panoczku, stójcie! Zatrzymajcie się,
jeżeli Boga kochacie!
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Jagm in konia pow strzym ał, nam to samo uczy
nić rozkazał i z siodła pochylił się ku chłopcu, k tó
ry  mu jakąś zapisaną kartkę  papieru podawał. Roz
winął kartkę, p rzeczyta ł i nam pokazał. Było to ni 
mniej, ni więcej, tylko oznajmienie posyłane do 
wojska, że w yszliśm y z Dziatkowicz, ilu nas jest, 
w  jakim udajem y się kierunku. W szystko  w yśledzo
ne, w yszp iegow ane  i donoszone. My do chłopca:

— Kto jes teś?
— Sługa dziakowy.
— Gdzie m ieszkasz?
— U dziaka.

Dlaczego nie u rodziców ?
— Nie mam rodziców, pomarli.
— Kto ci tę kartkę  da ł?
— Dziak.
Kazał dziecku co tchu z tą kartką do m iastecz

ka biedź i oficerom ją oddać. Widzicie gałgan jaki! 
Nie chłopak, ale dziak! Chłopaka Jagmin na konia 
podniósł, przed sobą na siodle posadził i zapytuje: 

Czy wiesz, co wT tej kartce napisane?
— Wiem, — odpow iada: słyszał, jak dziak żo

nie swojej czytał.
— Dla czegoś nam ją odda ł?
I u dzieciak rozpłakał się, zm ęczyły  go już py

tania, czy czegoś zląkł się, Jagmin po włosach go 
pogładził, w  głow ę pocałow ał i znowu:

Dlaczegoś nam ją odda ł?  Nie bój się nicze
go. Dobrześ uczynił, i dziękujemy ci za to, ale 
d laczego?

Spuścił kudłatą łbinę i tak cicho, że ledwieśm y 
dosłyszeć m ogli:



—  36 —

_  Jak zobaczy! was, to pożałował... Póki nie 
widział, to leciał tara, gdzie dziak kazał, a jak zo
baczył, to pożałował, bo... bo... dziak prze z on , 
swoją m ówił, że oni' was wszystkich jak kaczki

^ ' M i S t r o c h u  rację dziak! W  czystem polu 
i niespodziewanie. Ale co o tera dziecku ch lopsk.em 
myślicie? Jakie serce złote? Jaka natura tk liw a , a .

' _  Jeżeli nie kłam ał! — flegmatycznie odezwał 
się idący za nami A rtur Roniecki.

Florenty oburzył się.
— Że chłopskie dziecko, to juz zaraz kłamać

miało! W stydź się, Arturze! ,
Tamten, z jednostajną wciąż flegmą, odpowie

dZiałl  Nie dlatego, że chłopskie, ale dlatego, ze 
ludzkie dziecko, a temu, co mówią dzieci ludzkie
w  ogóle, niedowierzać trzeba....

— Także filozofia! A sam całowałeś chłopca,

aż mlaskało...
  Sentyment we mnie obudził...
— W  nas wszystkich. . 
Odebrał go od Jagmina Źemirski, od Zemir-

skiego tu obecny filozof, od filozofa ja go w  obroty 
wziąłem, ode mnie ktoś inny. Dziw, żeśmy go na 
śmierć nie zacałowali. Ośmielił się, prawie rozswa 
w o lił, śmiać się zaczął i różnych części odziezy na-

jak ie  u was czapki ładne! A jakie pasy! 
A strzelby — a je j! Weźcie mnie z sobą... strzelbę

Dozkosz. nie malec! Gdyby b y ł choć trochę
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starszy! Ale bęben tak i: za wcześnie go jeszcze na 
bale z sobą brać!

— Ale cóż z kartką?
— Jagmin zawrócił konia i z nią do Naczelni

ka, a Naczelnik jak z bicza trząsł, natychmiast: 
„ten, ten, ten, do dziaka niech jadą! Ręce i nogi mu 
związać, oczy zawiązać, tu przywieźć! Marsz! 
M arsz!“  U niego wszystko tak: w  trybie rozkazu
jącym, w  tempie szybkiem. Dziak, bestja, bliziuteń- 
ko mieszkał, wycieczka kwadransa nie trwała. 
Wrzeszczał, klął, pluł, drapał, aż pistolety musiały 
z pochew wyleźć. To pomogło. No i jest tutaj z nami.

Tu głos mu nieco scichł, spoważniał:
— Powieszony ma być!
Zadrżałyśmy obie i usłyszałyśmy za sobą szcze

gólny dźwięk, wychodzący z ust Ronieckiego, ja
kieś przeciągłe: pfuuu! W yglądało to na powstrzy
maną chęć splunięcia.

A obok Ronieckiego idący, mały Marjan Tar- 
łowski szepnął:

— Z ły  początek! Bądź co bądź... człowiek bez
bronny!

— Cicho, nie mów nic! Może posłyszeć!
Stanęliśmy jak do ziemi przykuci, w  milczeniu.
O kilka kroków przed nami,stał pod rozłożystem

drzewem prosty wóz chłopski, w  jednego konia za
przężony i w  pobliżu woza szarzały o drzewo opar
te dwie rosłe postacie stróżujących nad nim ze 
strzelbami na plecach powstańców.

Na wozie, wyraźnie w  gwiaździstym zmroku 
widać było cienkiego i wysokiego człowieka, w  dłu
giem, aż prawie do stóp ubraniu, z rękoma u piersi
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związanemi i ze szmatą białego płótna, która zasła
niała mu wraz z oczyma znaczną część tw a rzy . 
Głowę miał okrytą ty lko  gęstemi, siwiejącemi w ło 
sami, siwiejąca również broda opadała mu na zw ią
zane sznurami ręce. Sploty sznurów, krępują
cych nogi, ukazywały się z pod skraju długiej
odzieży.

Jeżeli kiedy człowiek ten—jak opowiadał łTo- 
renty—wrzeszczał, pluł, klął, drapał, teraz mu to 
już przeszło. Teraz już wiedział, że znajduje się na 
samem dnie niedoli, że nic go nie uiatuje, że lada 
chwila śmiercią ohydną zginąć musi. Śmierć tę w i
dział może, pod przytwierdzonemi do źrenic powie
kami, wiszącą i kołyszącą się na tych samych sznu
rach, których twarde obręcze na nogach i rękach 
swych uczuwał. Może tu ła ły  się mu po głowie przy
pomnienia różne i z serca w yciska ły łzy, może to 
serce piekł ogień nienawiści i po członkach rozlewa
ły  się gryzące strumienie żółci; najpewniej— śmier
telny strach krople k rw i ścinał mu w  sople lodów 
i w łókna nerwów stężał w  nieme od przerażenia 
struny.

Cokolwiek czuł i myślał, by ł w  tej chw ili upo
staciowaniem tej męki, która już nie ma ani głosu, 
ani słów, ani jęków i ty lko, jak w ia tr niewidzialny, 
ciałem człowieka kołysze. Na wozie siedząc, ko ły 
sał się nieustannie. Z siwiejącemi włosami na głowie 
i u piersi, z białą chustą na twarzy, to w  ty ł, to na
przód, odginał swą cienką i wysoką postać, m iaro
wo, nieustannie, w  milczeniu kamiennem. W idok zaś 
tego miarowego, powolnego, wiecznego kołysania
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się, daleko więcej niżby to zdziałać m ogły krzyki 
i przekleństwa, pa trzącym  k rew  w  żyłach z a trzy 
m yw ał, w  pamięci rył się na zawsze.

Nie w szystk im  jednak patrzącym . Jeden z tych, 
k tórzy  ze strzelbami na plecach pod drzew em  stali, 
odezw ał się głosem od śmiechu nabrzm iałym :

— Pokłony  wybija... jak przed i k o n ą !
Zaśmieli się obaj. Leśni s trażnicy to byli, chw a

ty  dzielne i chłopy uczciwe, lecz z nietkniętą jeszcze 
w duszach pierwotną siłą nienawiści, zacięte i mści
we, z tą siłą, k tóra  podobno w  wojnach zapewnia 
zw ycięstw o.

Roniecki z cicha ich upomniał:
— Nie trzeba  śmiać się z nikogo, kto popadł 

w  nieszczęście.
— Oho! A w  jakie nieszczęście szelma ten chciał 

nas w prow adzić!
Mówiąc to, nie śmieli się już, raczej warczeli. 

Oko za oko, ząb za ząb. Zasada straszliwa, lecz 
kto na wojnę idzie, musi ją z sobą brać, a m y i ci naj
bliżsi tow arzysze  nasi, szliśmy na wojnę bez niej... 
Już nam było niepodobna dłużej na mękę człowieka 
tego patrzeć.

W raca liśm y do domu śpiesznie, w  milczeniu. 
Raz tylko tow arzyszka  moja przem ówiła:

— A cóż się stało  z chłopcem ? Jeżeli tam po
wróci, prześladow ać go będą.

— Ale gdzie tam! Jagmin tu go na koniu sw o 
im przyw iózł i ztąd zaraz  do rodziców odesłał, o 
opiekę nad nim prosząc. Będzie mu tam jak w  nie
bie... syn prosił...
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W  sali jadalnej, zaraz u drzwi, tow arzyszów  
naszych wym ów ki i zapytania spotkały:

— Gdzieżeście byli? Czekam y na w as! Do na
czelnika idziemy, ale bez ciebie, Arturze, nie można. 
Ty przemówisz...

— Dlaczego ja?
— Boś najspokojniejszy, a tu trzeba...
— Dobrze w  garści się trzym ać. Macie rację. 

Potrafię.
— Idźmy więc. Historja rzeczyw iście przykra.
— 'karłowski słusznie mów i: zły początek!
— Pętlicą wisielczą ręce brudzić!
— Bezbronnego zwyciężać...
— To jest syn chłopski!
— Jednej z chłopami w iary!
— Obruszym y przeciwko sobie lud!
— Chodźmy! Czas ucieka!
— Chodźmy!
Do salonu w e czterech weszli i przed T raugut

tem, k tóry  w śród kilku członków organizacji sie
dział, w  postawach pełnych uszanow ania stanęli. 
Postaw y ich by ły  uszanow ania pełne, ale w  oczach, 
na czołach, na w argach, coś takiego im drgało, pa
liło się, migotało, że wprzód nim słowo z ust k tóre
gokolwiek w yjść mogło, Romuald Traugutt, gestem  
energicznym ramię ku nim w yciągnął i głowę 
podnosząc rzekł:

— Niech panowie nie mówią. P roszę nie mó
wić nic. W iem o co idzie.

Było to bystre  przeniknięcie tych głów zapalo
nych i tych niezaprawionych do posłuszeństw a woli; 
było to przytom ne zapobiegnięcie słowu jakiemuś,
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które mogło z ust się zerwać, niosąc z sobą koniecz
ność kary i niepodobnego do naprawienia nieszczę
ścia.

Przez chwilę milczał, prosto w twarze ich pa
trząc, aż z tym samym spokojem w  głosie, które
go miał pełne oczy i postawę, mówić zaczął:

— Idzie o człowieka, który dopuścił się wzglę
dem nas szpiegostwa i donosicielstwa. Prawo 
wojskowe ma dla postępków takich karę śmierci. 
Tym razem jednak, z przyczyn mnie wiadomych, 
ułaskawiam tego człowieka. Niech odwieziony bę
dzie o wiorst kilka od domu tego i tam wśród pola 
pozostawiony. Zasłony z oczu, ani więzów z rąk 
i nóg nie zdejmować. Panowie Jagmin, Radowicki 
i Roniecki wóz z jeńcem eskortować będą i natych
miast po spełnieniu rozkazu mego tu powrócą.

Na zegarek spojrzał:
— Partja wychodzi ztąd za pół godziny.
Trzej wymienieni przez naczelnika młodzieńcy

złożyli głębokie ukłony i śpiesznie dom opuścili. 
Czwarty, Florenty, obok nas przechodząc, do uszu 
nam szeptem rzucił:

— Co za głowa! Z oczu nam awanturę w yczy
tał i sam niby tak postanowił:

Czy niby, czy istotnie sam tak postanowił, od
gadnąć trudno było. Długo siedział zamyślony 
i milczący. Gospodarz domu pierwszy przerwał 
milczenie. Czuł się widocznie niezadowolonym, po 
ustach mu szpilki ironji biegały.

— Będziesz miał, panie naczelniku, robotę dłu
gą i trudną.

— Z czem?
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— Z poskramianiem fantazji naszych, senty
mentów naszych, warcholstwa naszego. Śmiem za
pytać: czy dobrze się stało, że ustąpiłeś?

Podniósł głowę Traugutt i twardo odpowie
dział :

— Nie ustąpiłem; ostateczną decyzję tylko po
wziąłem.

Potem łagodniej już nieco dodał:
— Człowiek ten, do godności urzędu cerkiewne

go podniesiony, jest przecież chłopem. Młodzień
cy ci mieli słuszność. Nie od mordowania chłopów 
zaczynać nam należy. Nie ustąpiłem przed nimi, ale 
zdanie ich po rozwadze podzieliłem.

Wstał z krzesła. Odbicia światła, w  szkłach, 
które na oczach miał, iskrzysto od ruchu głowy za
płonęły.

— Ilekroć zgodnie z przekonaniem swojem będę 
mógł zapobiedz wybuchowi warcholstwa, zapobie
gnę mu; ilekroć przekonaniu memu w drodze on 
stanie — poskromię go.

P rzy  ostatnich słowach, ręka jego, ruchem po- 
mimowolnym, spadła na zawieszone u pasa pisto
lety.

Trzej jeźdźcy pod ganek domu podjechali, z ko
ni zeskoczyli.

— Siedzi sobie niedaleko drogi na zagonie 
flegmatycznie opowiadał Roniecki — i czeka aż go 
kto przechodzący albo przejeżdżający z pęt wyzwoli. 
Zapewne stanie się to niebawem, a im później się 
stanie, tern dla nas lepiej będzie. I jedno tylko mam 
do zarzucenia ekspedycji, to, że jakimś sposobem
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opaska kupidynow a z oczu mu się zsunęła i że nas 
ujrzał, a u jrzaw szy  poznał.

— Cóż z tego w yniknąć  m oże?
— A no, to tylko, że w  razie... okoliczności nie

przyjaznych, my, na jego miejscu, jak leśnik G rze
gorz się w y raża ,  zadyndam y!

Poszli naczelnikowi oznajmić, że rozkaz jego 
spełniono.

Latarnie na dziedzińcu i gw iazdy na niebie p rzy 
gasły, w czesny  świt w iosenny rozbłękitniać zaczy
nał powietrze, gdy  T raugutt  w  otoczeniu cywilnych 
tow arzyszów  sw ych, na ganek domu wyszedł. Za
raz też po dziedzińcu rozległ się donośny, m eta
liczny głos jego:

— W  szeregi formuj się! Jazda  na koń!
Spiesznie Radowicki do w odza  się zbliżył i z u-

szanow aniem  m ówił:
— Żołnierze zapytują, czy wolno im dzień i po

chód rozpocząć odśpiewaniem hym nu?
W ódz głow ą znak potwierdzający uczynił, adju

tant zaś z brzegu ganku na ca ły  dziedziniec k rzy 
knął :

— Śpiewanie pozwolone!
Na dziedzińcu o d byw a ły  się szybkie, milczące 

ruchy. Dziesiętnicy i setnicy piechotę w  szeregi 
ustawiali, jazda w siad ła  na przyprow adzone od s ta 
jen konie.

Traugutt  zaw oła ł:  ,
— Jagmin z połową jazdy naprzód!
Przebieg ła  przed gankiem garść jeźdźców na

pięknych koniach, z szablami u boków, konfederat-
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kami nas żegnając i u początku drogi, która z dzie
dzińca wychodziła w  pole, jak w ry ta  przed szerega
mi pieszemi stanęła. Druga zupełnie do tamtej podo
bna, stała za dwoma nieco wyosobnionymi i na sio
dłach nieruchomymi jeźdźcami. Byli nimi wódz partji 
i jego młody adjutant.

Chwila milczenia, kamiennej ciszy porannej 
w  powietrzu coraz bielszą od szybko powstającego 
dnia, aż na znak dany przez wodza, stanął w  strze
mionach młody adjutant i w  ciche, białe powietrze 
rzucił okrzyk dźwięcznego głosu:

— Naprzód! Marsz!
W tedy, jak fala, która szumnie, lecz poważnie 

płynie, zaczęli odjeżdżać, odchodzić. Stąpania ludz
kie i końskie szemrały głosem przyciszonego wiatru, 
i nad szumem tym wybuchnęła pieśń kilkuset piersi 
męskich.

Z pieśnią tą szli i jechali powoli, równo, w  po
rządku niezmąconym, pomiędzy dwoma rzędami 
strzelistych topoli, naprzeciw jutrzence, która za to
polami, szlakiem różanym daleki skłon nieba po
wlekła.

W  błyskach słonecznych, które na szlaku ju
trzenki drgać poczęły, płynęła nuta i brzmiały co
raz dalsze słowa pieśni.

Ganek domu pełen ludzi wezbrał silnem biciem 
serc i szeptem błagalnym:

— Boże błogosław!
Byli tam tacy, którzy ramiona ze splecionemi 

dłońmi ku oddalającym się wyciągali, i tacy, któ
rzy oczy zasłaniali dłońmi. Orszak w  niebo patrzał.
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Z czoła gospodarza domu wyniosłość zniknęła bez 
śladu i przewlekły się po niem chmury ciężkich m y
śli, gdy usta, z których ironja bez śladu zniknęła, 
szeptały:

— Boże, zmiłuj się!

... Nie pobłogosławiłeś, Boże!
Nie zlitowałeś się, o Boże!
Dlaczego?
Czy tam, w światłości niebieskiej, dowiedzą się

0 tern ci, którzy tu żyli i pomarli w piekielnej cie
mności?

Kto wiosny owej spostrzegł kwitnące róże? 
Kto słuchał śpiewów słowiczych?

Dla kwiatów i dla pieśni, dla wiosennych ma
rzeń, zachwytów, spoczynków, nie było czasu, woli, 
myśli, pamięci. Lasy płonęły.

Z horeckich lasów w ylatyw ały  częste wieści
1 rozlatywały się po przestrzeni szerokiej, budząc 
w  sercach i głowach głębokie i wierne echa.

Poczta obywatelska w  energicznym ręku W ła
dysława Orszaka działała nieustannie, wiążąc po
wstańców ze światem i ludzi po świecie rozproszo
nych pomiędzy sobą. Człowiek ten, któremu nada
remna tęsknota do wysokiego życia czynu strawiła 
całą radość młodości, z radością teraz rzucił się 
w to życie i w raz z garścią pomocników swoich był 
wszędzie, dowiadywał się o wszystkiem, ostrzegał, 
doradzał, świat uwiadamiał o tern, co dzieje się 
w głębi lasów, i głąb lasów o tern, co czyni i przed
siębierze świat.
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Tym sposobem poznawane, wewnętrzne życie 
obozu budziło uczucie radości, nie wolne przecież 
od pewnego uczucia grozy.

Kędyś tam, na otoczonej odwiecznemi drzew a
mi, rozległej polanie leśnej odbywały się ćwiczenia 
wojskowe, nieustanne, pracowite, pilne, mające 
ochotników nieumiejętnych przemienić w  żołnierzy, 
sztuki swej świadomych. Wzbudzało to dla wodza 
szacunek powszechny i przy opowiadaniach o jego 
ciężkiej, niezmiernej pracy, wzbijający się do sto
pnia czci. Ale zarazem panowała tam karność tak su
rowa, nawet sroga, że ludzi dotąd sprawom wojsko
w ym  obcych, zdumieniem przejmowała. Ktoś tam— 
młodzieniec zaledwie dorosły—już z rozkazu wodza 
rozstrzelanym został. Ktoś inny był losu takiego 
bardzo blizki. Za brak posłuszeństwa. A posłuszeń
stwo łatwe nie było, nie! Regulamin panował kosza
rowy, czy klasztorny, z niezłomnem dla każdej go
dziny przeznaczeniem, z nieubłaganem dla każdego 
człowieka obowiązkiem, z karami, które u szczytu 
miały karę śmierci dla każdego, bez względu na to, 
czy bogaty był albo ubogi, uczony albo prostak, naj
młodszy albo najstarszy. W obec sposobu życia, ży
wienia się, spoczynków nocnych, pracy w ym aga
nej — zrównanie się doskonałe stanów, umysło- 
wości, przyzwyczajeń. Ujęcie wszystkich woli w  że
lazną obręcz obowiązku, przeciągnięcie nad wszyst- 
kiemi głowami nieugiętej linji równości. I groźby 
ciężkie dla wszystkich, którzyby tę obręcz prze
kroczyć, nad tę linję wzbić głowy próbowali.

Ludziom, do wrażeń gwałtownych, do czynów 
krwawych, do dni surowo spędzanych nie naw y-
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kłym, jak „m dłym  panienkom44, sprowadziło  to na 
skórę dreszcze przerażenia, ale milczeli, czasem 
m ówiąc ty lko : „Tak  snadź t r z e b a !44 Niemniej w ie
dzieli w szyscy , że tam, w  głębi lasu, obok w roga  ze
w nętrznego  czai się i grozi ten jeszcze, którego czło
wiek każdy  w  sam ym  sobie nosi.

Siwi ojcowie nizko pochylali zamyślone głowy 
i matki ukradkiem łzy z oczu ocierały. Po  zacisz
nych kątach dom ów i w  cienistych alejach ogro
dów p łak iw ały  dziewczęta. W  księżycowe noce 
widzieć było można u okien o tw artych  klęczące po
stacie, z tw arzam i podniesionemi ku osrebrzonemu 
niebu, albo u słupów gankow ych w yprężające  się 
w  powietrzu  osrebrzone ramiona z załamanemi dłoń
mi. Cidy po długich czuwaniach domy usypiały, w 
ciemnych pokojach odzyw ały  się krótkie krzyki, nie
w yraźne  m ow y, tęskliwe wołania. To krzyczeli, 
mówili, wołali ludzie śpiący.

Lecz w  dni białe, na miejscach odkrytych, jaw 
nie i głośno nikt nie w yrzekał,  nie płakał, nie bun
tow ał się przeciw  niczemu. Duma wstąpiła  w  głow y 
i zabrania ła  im jawnej żałości, a w  piersiach tkwiła 
i żałość gasiła ta  radość tajemniczego pochodzenia, 
która sączy  się z ofiary, przed ukochanym o łta
rzem zabijanej, i k rew  jej przemienia w  oliwę.

Zresztą  na biadania, płakania, szemrania czasu 
nie było.

Żw aw o i pracow icie po dworach, dworkach, za 
grodach, w ypiekano ciemne chleby, w yrab iano  bia
łe sery , sporządzano zasoby żywności trwałej, o- 
dzieży rozmaitej.

Pow ozów  na drogach praw ie w cale widać nie
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było, gęsto w zamian turkotały  w ozy i wózki, lek
kie a pakowne, w yskakiw ały  z nich przed progami 
nizkich domostw kobiety w ysm ukłe i białe, w pada
ły do świetlic, w  których z nad gospodarskich s ta t
ków podnosiły się na ich spotkanie postacie kobiece 
inne nieco, rumiane, tęgie, ogorzałe, lecz tak  samo 
jak tam te jakiemś słońcem świątecznem, czy dusz- 
nem rozgrzane i rozpromienione.

Byw ało w tedy w  tych świetlicach, czyli pokoi
kach, izbach, mnóstwo gw aru, złożonego z rozmów, 
zapytań, opowiadań, w zdychań, w ykrzyków , po
całunków. Śm iały się z nas barczyste i silne szlach
cianki, gdyśm y, obok nich nad statkam i gospodar- 
skiemi stojąc, do wspólnej roboty rękaw y na szczup
łych ramionach zaw ijały ; śm iałyśm y się ze szlach
cianek, gdy zapy tyw ały : czy też młodzi panowie, 
co są w  partji, na takim ciemnym, choć i smacznym 
chlebie poprzestaw ać zechcą? Śm iałyśm y się 
w szystkie razem, ilekroć robota jakaś bardzo się 
nam udała, albo nie udała. A gdyśm y jaką dobrą no
winę, bądź z lasu otrzym aną, bądź w  gazetach w y 
czytaną, przyniosły i opowiedziały, zrazu radość 
pow szechna w ybuchała, potem chw iała się w  niepo
kojach, wątpieniach, aż przem ieniała się w  rozrzew 
nienie, złożone z radości, niepokojów, wątpień, na
dziei, i w yciągały  się ku sobie w zajem ramiona 
w ątłe i silne, białe i ogorzałe, spotykały  się w  poca
łunkach usta... Jak  pierwsi chrześcijanie w  C hry
stusie, kochałyśm y się w  Polsce.

Z atrzym yw ały się również w ozy i wózki nasze 
przed niższemi jeszcze niż tam te progami siedlisk
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leśników, sług dworskich, różnych ludzi małych, te
raz dla oczu naszych wielkich, dla serc drogich.Za- 
mieszkiwały je rodziny, przez mężów, synów, braci 
opuszczone. Nie mogło być, by ciałom ich chleba, 
a duszom pociechy brakowało. Dzieci bywało tam 
mnóstwo; na odgłos naszych wózków, jak na spot
kanie dobrej nowiny, w ylatyw ały  z wesołym hała
sem. Smutne żony uśmiechami wdzięcznemi rozjaś
niały twarze, a stare matki wlepiały w nas źrenice 
spłowiałe, gdy wargi jak uschłe liście drżały i sze
leściły szeptem:

— Daj Boże! Daj Boże!
Potem w ozy i wózki nasze, tak przedmiotami 

różnemi napełnione, że aż od nich kolorowe i pach
nące, zwinnie przetaczały się od dworu do dworu, 
coraz dalej, coraz dalej, ku kanałowi Królewskiemu, 
za kanał...

Czasem, na znak przez Orszaka lub pomocni
ków jego dany, wszystko zatrzymywało się, s taw a
ło, słuchało: „Teraz nie można! Szpiegi krążą! Woj
ska przechodzą!“ Albo! „Nie temi drogami! Tam- 
temi! Tamtemi! Bezpieczniejsze!“ Zwłoki bolały; 
nie byw ały też nigdy długie. Zawsze znajdowały 
się sposoby, jeżeli nie te, co wprzódy, to inne.
I znowu, czasem z objazdami dalekiemi, przez oko
lice wpierw nieznane, brzegami łąk, świecących 
szkłem wodnych rozlewów, skrajami lasów obrze
żających bezludne ugory, od dworu do dworu, co
raz dalej...

Nieraz w drodze zapadały nad nami gwiaździ
ste lub pochmurne noce, nieraz o sinem świtaniu mi-

4
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jałyśm y jakieś domostwo nizkie, z grzędami jask ra
w ych kw iatów  przed progiem, i w ołały  na nas 
ztam tąd znajome głosy, abyśm y zatrzym ały  się, od
poczęły... B yw ały cudne w schody słońca na niebie, 
różane od jutrzenek, gdyśm y, bezsenne i spragnio
ne, piły z glinianych kubków mleko pieniste, nad 
oblanemi rosą grzędami ognistych nasturcji i pi- 
wonji.

I tylko—niestety—w ozy i wózki nasze me za
trzym yw ały  się nigdy przed chatami chłopskiemi.

Chaty te by ły  przed nami zam knięte — nie
stety  ! *

Zam ykały je przed nami różnice w iary  i m owy, 
błędy przodków naszych — niestety! niestety!

I była to skała, o którą rozbiła się naw a nasza, 
na straszliw e morze w ypuszczona, — niestety!

Na której piękny żagiel nasz rozdarł się — nie
stety  !

Z której, po krótkim dniu słonecznym spłynęła 
na nas noc ciemna, duszna, zimna, nieprzebyta — 
n ieste ty !

Zamknięta przed nami chata chłopska by ła  to 
ta skała — niestety! niestety! niestety!

Staczali bitwy...
Rozumiesz, że naocznym świadkiem  ich być 

nie mogłam, a chociaż wiele, wiele razy  słuchałam  
opowiadań o nich naocznych św iadków , zrozu
miesz, że dla ich m alowania potrzeba ręki, do czego 
innego niż moja zaprawionej.

Do czego zapraw iała się ręka moja, ty  w iesz! 
Na tym świecie bratobójczym , od złości żółtym  i od
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krwi czerw onym , zapraw ia ła  się ona do zdejm ow a
nia z nieba wysokich, czystych, kojących błękitów. 
Szalona b y ła ?  To praw da. Lecz nie w ym agaj teraz  
od niej farb czerwonych.

To jednak powiem, że stoczyli kilka pom yśl
nych bitew  z wojskami, które ich po zaroślach, cie
niach, labiryntach leśnych szukały, ścigały, tym 
now ym  dla siebie sposobem wojowania  niecierpli
wione, rozjątrzone.

Tak nieraz kraje inne broniły  się od niewoli, 
albo z rzuca ły  z siebie niewolę za tarczami swoich 
gór i skał. M yśm y górskich zasłon, ani skalnych 
w ierzchołków  nie mieli, tylko tę jedną tarczę  zielo
ną, odwieczne gniazdo rodu, z którego teraz  ród 
uczynił sobie twierdzę, a raczej wiele tw ierdz z o- 
sadzonemi w  szumiących ścianach ich załogami.

Drobne liczbą m usiały być te załogi, aby przez 
tę drobność w łaśnie posiadać lekkość, łatw ość prze
noszenia się z miejsca na miejsce, rozlatyw ania  się 
i z la tyw ania  nakszta łt  ptaków, które przed m yśliw 
cem umykają, a sposobność pomyślną dostrzegłszy, 
spadają na niego grom adą skrzydlatą, dziobatą, za
wsze rozlecieć się i znowu zlecieć gotową.

Drobnemi załogi te z na tu ry  być  musiały, ale 
także i bardzo licznemi. Aby s tarczyć, aby  skutecz
nie czoło staw ić ogromnemu i w  formy regularne 
ukształtow anem u wojsku, ilość ich m usiałaby być 
ogromna, m usiałaby powierzchnię kraju usiać tak 
gęsto, jak gęsto gw iazdy usiewają sierpniowe nie
bo. Była  niewielka, b y ła  za mała. Skurczy ła  ją, 
w zrost jej za tam ow ała , do stanu pożogi szerokiej,
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zwycięskiej, nie dopuściła — niestety! — zam knięta 
chata chłopska.

W  zielonej tw ierdzy lasów  horeckich załoga o- 
kazała się dzielną i mężną. Tygodnie upływ ały, 
bitw y były  staczane, a ona nie przestaw ała trw ać, 
przeciwnie miała niebawem w zrosnąć w  liczbę i si
łę przez połączenie się z inną, jej podobną, którą ze 
stron niezbyt dalekich wiódł ku niej...

Jak dzwonek, radosną w ieść ogłaszający, za
brzmiało w  ustach ludzkich imię: Leliwa. Było to 
przybrane imię; ukryw ało się pod niem inne, nam 
zresztą wiadome. Bił od imienia tego blask pięknej 
sław y, szły przed nim opowieści do legend podo
bne. Ci i owi mówili, szeptali: „Gdy się dwaj tacy  
wodzowie, gdy się dw a takie oddziały połączą../4 
I upatryw ali w  tern połączeniu zaw iązek narodow e
go, regularnego wojska, albo spodziewali się po 
niem jakiegoś czynu tak  rozgłośnego, zw ycięstw a 
tak potężnego, że jak błyskaw ica firm ament roz- 
świeci, jak prądem elektrycznym  ludźmi w strząśnie 
i w szystkich do walki pociągnie, może naw et chatę 
chłopską przed nią otw orzy.

Takie by ły  marzenia, — ale niechaj nie mówi 
nikt, że urojenia. Niechaj nikt m arzeń wielkich 
z próżnemi urojeniami nie miesza, bo na dnie ich 
częstokroć spoczyw a praw da, której tylko tw arda 
tłocznia złej rzeczyw istości ziścić się nie dała. 
Dusza ludzka, do wielkości stw orzona, o niej w  roz- 
tęskieniu śni. Sny nie spraw dzają się, lecz w  nich 
jest praw da nie w  wichrach, które kurzaw y m arne 
z ziemi podnoszą, z nich dla niej mogiłę usypują.
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O tw orzy  się kiedyś mogiła, i wyjdzie z niej z w y 
cięska p raw d a  snów  wielkich...

Grom adziły  się naprzeciw  załodze tw ierdzy  ho- 
reckiej w ojska  liczne. Dlaczego aż tak liczne, p rzy 
czyn było wiele. W ytrzym ałość  jej i t rw ałość  za 
dziwiały, budząc błędne przypuszczenia o jej liczbie 
i zasobach: zw y c ięs tw a  przez nią odnoszone upo
karzały , gniew ały , jątrzy ły . T rzeba  raz z tern 
skończyć. Pochód Leliwy przez lasy i moczary, 
powolny i sk ry ty ,  zupełnie tajemnym  jednak, ani 
cel jego nieznanym  zostać nie mógł. Niedobrze 
w  zamian znana, cieniami lasów, pustkowiem mo
czarów  ok ry ta  by ła  oddziału tego siła. Głębokie la
sy, bezludne pustkowia, drogi tylko przez klucze w ę 
drow nych p taków  w ykreślane , tajemnic dobrze 
strzegą, a w  każdej tajemnicy tkwi ziarnko grozy, 
i narzędziem  optycznem, najwięcej powiększającem 
przedmioty, jest ich tajemniczość. T rzeba  tedy  prze
szkodzić zlaniu się dwóch oddziałów, które gdy się 
dokona, p rzedstaw i niewiadomą siły i celów naj
bliższych. Nakoniec, nie było takiego Argusowego 
oka, k tó reby  w  każdem  dniu i o każdej godzinie 
wiedzieć mogło, czy już nie dokonało się, wczoraj 
może, ubiegłej nocy może, przed godziną może... 
A jeżeli się to już s ta ło?  przeciw  cyfrze niewiado
mej w ys tępow ać  musiała cyfra wielka... Takie by ły  
przyczyny, dla k tórych przeciw  załodze tw ierdzy  
boreckiej w ypraw ić  musiano ilość wojska, w  stosun
ku do jej ilości wielką.

O tern, że tak być miało, wiedzieliśmy i w ie
dział obóz. Niedarmo O rszak  i pomocnicy jego
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pracowali. Niewiadomym tylko pozostawał dzień, 
w  którym wojska ku lasom horeckim przyciągną.

Do dnia tego sposobiono się w  obozie; do na
stępstw jego przysposobić się musiała organizacja.

W wypadku każdym przewidywana była licz
ba znaczna rannych, a w  wypadku rozproszenia, 
znaczniejsza jeszcze tych, którzy schronienia 
krótszego lub dłuższego potrzebować będą.

Okazała się konieczność zgromadzenia pewne
go zasobu chętnych sił ludzkich, w  jaknajwiększem 
pobliżu miejsca przyszłej i zapewne niedalekiej w  
czasie walki.

Dwór z dużym, murowanym domem, trochę na 
ruinę wyglądającym, zaniedbany, smutny, prawie 
ponury w swych białych brzozach i prawie czar
nych świerkach. Mieszkał w  nim człowiek samo
tny, oddawna ciężką niemocą złożony i panowała 
tow arzysząca zwykle niemocy i samotności, cisza.

Lecz w  tym momencie, ani ciężka niemoc, ani 
orszak jej, z odosobnienia i smutku złożony, prze
szkodą być nie mogły. Przeciwnie, odosobnienie, 
zaniedbanie, sław a grobu, w  którym przeciągle 
dogorywa człowiek już prawie umarły, dobroczyn
nie usuwały podejrżenie, przypuszczenie, że za
kraść się tu mogła jakakolwiek fala wrzącego do
koła potoku.

Zakradła się jednak i żadnym głośnym obja
wem nie zdradzała swego istnienia. Białe brzo
zy i ciemne świerki zdawały się ocieniać grób.

W  pokojach wysokich, oddawna zaniedbanych, 
wśród sprzętów nielicznych i ścian prawie nagich,
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zwinnie krzątały się kobiety, długie rozmowy sta
czali mężczyźni. Pierwsze stale tu przebywały; 
drudzy zjeżdżali się, to rozjeżdżali, w  sposób naj
mniej dla oczu i uszu ludzkich wyraźny.

Nad stołami wznosiły się stosy sporządzanych 
szarpi, bandaży, rodzaju różnego bielizn i odzie
ży; u ścian bielały troskliwie usłane pościele; gdzie
indziej ważono, mierzono, przysposabiano kuchenne 
i spiżarniane zasoby.

W noc chmurną i dżdżystą ktoś do drzwi pro
wadzących na ogród zapukał.

— Kto tam?
Za szklanemi drzwiami stała postać w ciemno

ści czarna, lecz głos znajomy wymówił imię zna
ne. To jeden z przebywających w obozie lekarzy.

Pieszo przeszedł przestrzeń, dzielącą obóz od 
kanału, wpław przebył kanał i przyszedł tu, aby 
udzielić rozporządzeń, czy wskazówek, tyczących 
się przyszłych rannych.

Godzinę tylko zabawi i przed wschodem słoń
ca z powrotem znajdzie się w obozie. Odzieży osu
szać nie będzie, bo niewarto czynić tego przed 
powrotnemu wkrótce rzuceniem się do wody. Więc 
wodą ociekający, pijąc pośpiesznie rozgrzewają
cy napój, mówi nam, co w domu znajdowć się po
winno, co czynić, jak sobie w wypadkach różnych 
radzić, w razie, gdyby żaden z lekarzy obozowych 
nie stawił się na chwilę odpowiednią. Stać się to 
łatwo może, dla tej choćby przyczyny, że żaden 
może już nie żyć. I o tern jednak pomyśleć należy, 
aby nieżyjących czy uwięzionych, ktoś żyjący



i wolny zastąpił. Kogo, zkąd, do zastępstwa w ez
w ać?  Zaraz też oznajmić, uprzedzić: gdzie, kiedy.

Przed wschodem słońca młody lekarz znowu 
kanał Królewski przepływał i ścieżkami leśnemi 
ku obozowi dążył, a niewiele później, o wczesnym 
poranku, niepozorna bryczka, z dwiema siedzące- 
mi na niej kobietami, przetaczała się od zaniedba
nego dworu do miasteczka, o mil kilka oddalo
nego.

Różowej jutrzenki dnia tego na niebie nie było, 
szare chmury wschód słońca zasłaniały, na piasz
czystej, nudnej drodze dął wiatr silny i biczami 
zimnego deszczu smagał. W  mgle deszczowej kar
łowate sośniny na żółtych piaskach wyglądały  ja
łowo i nędznie; po obu stronach drogi, tu i ówdzie, 
w y so k ie  dziewanny, całe w  kwiecie, przez wiatr 
miotane, zdaw ały się rozpaczać i ociekać żółtemi 
łzami. Czarne wrony, na zarośla zlatując, krakały. 
Na sercu leżał ciężar niewiadomego pochodzenia: 
może w  smutku natury—przeczucie smutku, o! ja
kiego smutku życia!

W  miasteczku panował wielki ruch, pomimo 
że przestraszona ludność mało ukazyw ała się na 
mokrych dnia tego uliczkach. Ruch pochodził od 
wojska, którego liczba znaczna tylko co tu przy
była, a kiedy odejść ztąd miała, nikt nie wiedział. 
Nie zaraz jednak pewno, bo oficerowie i żołnie
rze roztasowywali się po domostwach; plecy żoł
nierskie były  już bez tornistrów, grzbiety końskie 
bez siodeł. Szare od deszczu powietrze napełniały 
czerwone i żółte plamy mundurów, sylwetki zwie-



—  57 —

rząt, wozów, ładunków na wozach, panował za
męt i hasła życia niespokojnego, które, przysta
nąwszy na chwilę, wzdęło się butą i pewnością swo
jej nieprzemożnej siły.

W śród pstrocizny wojskowych ubrań i natłoku 
śmiałych ruchów przesuwały się, przebiegały po
stacie mieszkańców, pokorne, śpieszące, wylękłe, 
z twarzami pobladłemi; z w rzaw y grubych gło
sów w yrzyna ły  się piskliwe krzyk i kobiet i pła
cze niemowląt.

O południu dnia tego przyjechał do nas Orszak 
i oznajm ił:

— Jutro!
Dlaczego aż jutro, skoro do miejsca tak bliz- 

kiego już nadciągnęli? Czekają zapewne na nad
ciągnięcie innych...

Przed zmrokiem, naczelnik organizacji udał się 
do obozu dla pomówienia z naczelnikiem partji. 
Prowadził go przez las jemu nieznany, wybornie 
go znający, stary stolarz Antoni, k tó ry syna miał 
w  partji. W czoraj tu przyszedł z miasteczka, 
w  którem warsztat swój posiadał, z zapytaniem: 
co tam z naszymi słychać? A teraz śmiał się pod 
białym  wąsem i ręce zacierał, ciesząc się: „Chłop
ca mojego zobaczę!“

Niewiele przed północą powrócili, i z twarzy 
naczelnika organizacji widać było, że nie zadowol- 
riił go w yn ik  rozmowy. Z Orszakiem i starym Ro- 
nieckim, k tó ry  o późnym wieczorze tu przybył, 
długo w  noc pocichu rozmawiali. Zdaje się, że szło 
o to, aby Traugutt uniknął b itw y z siłą tak prze-
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ważającą, przez cofnięcie się w  ciągu nocy dalej, 
głębiej w  lasy, które łączy ły  z horeckiemi, i że 
on na to się nie zgodził. Zdaje się, że przyczyną 
niezgodzenia się b y ły  niedogodności gruntu, które 
przyśpieszonym pochodem przebywać wypadało
by, i obawa, aby rozkaz cofania się nie osłabił od
wagi i ufności w  siebie świeżego żołnierza.

Noc była  bezsenna i niespokojna. W iele nie
pokoju przyczyniła Czernicka, żona nadleśnego, 
której mąż, strzelec wyśm ienity i syn dwudziesto
letni, jedynak, b y li w  partji. Gospodyni, doskonała 
kobieta, pracowita i uczciwa, by ła  nam tu w  zaję
ciach naszych bardzo użyteczna, i lubiłyśm y ją, 
choć pokryjomu uśmiechałyśmy się czasem z jej 
gadatliwości niezrównanej, głosiku piskliwego 
i niezwykle wysokiej a cienkiej figury, u której 
szczytu, żałośnie jakoś sterczał z ty łu  czaszki cie
niutki, czarny, spiralnie zw in ięty warkoczyk. Z tą 
Czerniusią naszą, wesołą zwykle, czynną, raźną 
i aż nadto mówną, tej nocy nie wiedzieć co się 
stało. W stąpił w  nią jakiś duch niepokoju, strachu, 
tęsknoty, nad którym  nic zapanować nie mogło. 
I b y ł to duch w  gadatliwej bobiecie tej bardzo dziw 
ny, bo jak grób milczący i ty lko  przymuszający ją 
do ciągłego chodzenia, snucia się dokoła nas, pa
trzenia w  twarze nasze małemi, czarnemi oczka
mi, z których wyglądała jakaś niewysłowiona 
i żadnem słowem nie wyrażana męka. Do spoczyn
ku położyć się nie chciała, jeść ani mówić z nami 
niechciała, robić nic nie mogła i ty lko , z żałośnym 
warkoczykiem swym u szczytu długiej i cienkiej
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figury, z drobną, żółtą twarzą, w  m ęce nieprzemo- 
żonej skurczona chodziła wciąż, chodziła, snuła 
się pod ścianami, dokoła stołów , a za nią chodził 
po ścianach długi i cienki jej cień. Zatrzym ywała 
się czasem  u otwartych drzwi pokoju, w  którym  
m ężczyźni rozmawiali i zdaje się, że podsłuchiwała 
ich rozmowę... Ta, przez długie godziny nocne, 
w  milczeniu grobowem  chodząca w ciąż i chodząca 
z męką na tw arzy postać, przypominała nam ow e
go na w ozie kołyszącego się w ciąż i kołyszącego  
dziaka. Mdlały i bolały od jej widoku w szystk ie  
nerwy.

Dzień w szedł słoneczny upalny, duszny, ze 
szmatami chmur, przewłóczącem i się pod w y-  
iskrzonem niebem.

W  pokoju wysokim , prawie pustym, kilkanaś
cie osób, kobiet i m ężczyzn, stało u szczelnie poza
mykanych okien, patrząc przez wielkie, lecz m ęt
ne od zaniedbania szyby, na przechodzące i prze
jeżdżające wojsko.

Przejeżdżało i przechodziło szeroką, piaszczy
stą drogą za bramą i ogrodzeniem dziedzińca, tak 
blizko, że można było wyraźnie dostrzegać posta
cie oddzielne, barwy ubrań i koni.

R ozłożyste gałęzie drzew, rosnących za okna
mi, część szczegółów  zasłaniały; rozchylał je, to 
znowu łączył, wiatr dość silny, i było to tak jakby 
niewidzialne jakieś ręce rozsuwały, to zasuw ały  
zielone firanki, przed obrazem ruchomym, jaskra
w ym , błyszczącym , przesuwającym się długo... 
długo...
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Szli i jechali, szli i jechali, z krótkiemi czasem 
przerw am i w śród oddziałów. Ubranie ich w  św ie
tle słonecznem iskrzyło się od barw  i metalów, 
bronie błyszczały, kroki monotonne szumiały, nie 
kiedy głucho grzmiały.

Siła. Siła liczby i żelaza. Siła wielka. Nie 
setki już mniejsze lub większe, jak w przódy, ale 
t}^siące.

W  pokoju panowało milczenie, szmerem odde
chów naw et nie mącone, bo przeciągająca przed 
oczym a siła składała się na oddechach, tam ow ała je 
i dław iła gardła. W  tern milczeniu czyjś głos w y 
mówił :

— Jenerał!
Kilka powozów zwolna toczyło się po piasz

czystej drodze. Jeden z nich nalany był jaskraw ą 
czerwonością i zaśw ieciły w  nim jakieś srebrne 
w łosy. Kilka rumianych tw arzy  dokoła tej srebrnej 
głowy, mnóstwo jeźdźców i koni dokoła powozu, 
od pozłacanych bronzów błyszczącego.

B yła chwila, w  której zdaw ać się mogło, że po
wóz stanie przed bram ą dworu—i krew  w  żyłach 
zastygła. W ysiądą z powozu, w ejdą do domu, 
może będą szukali tego, czego dom ten pełny, m o
że będą zapytyw ali o to, o czem ustom naszym  
mówić przed nimi za cenę życia nie podobna...

Ale nie; to tylko w grzęzkim piasku koła po
wozu obroty swe zwolniły. S tangret, z ramionami 
w  czerwonych rękaw ach jak struny wyprężonem i, 
przed piersią w  czarny aksamit ubraną, gwizdnął, 
konie okryte mosiądzem błyszczącym  i brzęczą-
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cym ruszyły prędzej, powóz minął bramę, za nim, 
w otoczeniu jeźdźców przesunął się jeszcze i je
szcze jeden. Sztab jeneralski. Za powozami peł- 
nemi ludzi młodych jeszcze, jak na bal wystrojo
nych, z ożywieniem gestykulujących, znowu woj
sko piesze, konne, potem jeszcze bryki wojskowe 
na zielono pomalowane, ładunkami spiętrzone i na- 
koniec proste wozy chłopskie, potrzebom jakimś 
żołnierskim służyć zapewne mające. Wiele chłop
skich wozów; powożą niemi ludzie w szarych sier
mięgach i baranich czapach, nad twarzami ciem- 
nemi, obrosłemi, obojętnemi, znudzonemi.

Do jednostajnie przed obu zapaśnikami za
mkniętej chaty chłopskiej zapukała siła, ludzi tych 
z niej wyprowadziła i za sobą prowadziła. Milczą
cy Sfinks, leniwie i obojętnie ciągnął za tysiąco- 
głowym kolosem, a zbiorowe oblicze jego z pod 
czap baranich zdawało się mówić: „Muszę!“ i 
„W szystko mi jedno!“

Nakoniec opustoszała piaszczysta droga, i nic 
już na niej nie było, oprócz tumanów kurzawy, żół- 
temi strzępami opadającej na poblizkie drzewa.

Odstąpiliśmy od okien i usiedliśmy, gdzie komu 
było najbliżej. Nikt nic nie mówił, zdaje się, że 
nikt nikogo i nic dokoła nie spostrzegał. Myśli 
w  głowach milczały, na sercach leżały bryły lodu.

Służący ukazał się we drzwiach otwartych 
i dziwnie cichym głosem oznajmił podany obiad. 
Nikt długo nie czynił najmniejszego poruszenia, 
a potem ktoś wstał i przymknął drzwi pokoju, 
w  którym krzątała się służba i podzwaniały na-
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czynią stołowe. Pow szednie widoki sta ły  się dla 
dusz nieznośne, powszednie potrzeby w  ciałach 
umilkły. Nic, tylko ten kolos, k tóry  tylko co przed 
oknami przeciągnął, tylko ta  siła żelazna, ogromna 
i przed oczyma, w  uszach, jej błyski, barw y, brzęki, 
turkoty, tętenty...

Zupełnie niepodobna mi powiedzieć, ile czasu 
upłynęło do tej chwili, do tej niespodziewanej tak  
rychło chwili, w  której za domem, nie w  bezpo
średniej jego blizkości, ale w  niewielkiem oddale
niu, uderzył w  pow ietrze stuk ogromny — i my 
w szyscy zerw aliśm y się na nogi, z jednym u w szyst
kich okrzykiem :

— Strzelają!
Potem  krótki pomiędzy nami zgiełk zapytań, 

zadziwień.
— Już! tak  rychło? Jak to ?  gdzie tak blizko? 

Oni przecież w  głębi lasu... a strza ły  u jego brze
gów, nad kanałem.

Pośrodku przestrzeni, dzielącej dwór od kana
łu, wznosiło się w zgórze dość wysokie, nie w ie
dzieć jak wśród płaszczyzny tej powstałe. Na piasz
czystych jego zboczach rosły sośniny cienkie i rzad
kie, krzaki jałowcowe, mchy i czombry.

Szerokim otworem  pozostały za nami drzwi 
domu, pustką stanęły pokoje domu; biegliśmy ku 
wzgórzu, i nie dosięgliśmy jeszcze w ierzchołka, 
gdy las zahuczał potężnym, przeciągłym  grzmotem.

Tak, las zagrzmiał. Bo gdy z tej strony nieda
lekiego i nie szerokiego szlaku wody, nieprzejrza
ną w stęgą ludzi i koni rozwijało się wojsko, gdy



na różnych punktach powierzchni wodnej, bliz- 
kich, dalszych, dalekich, widać było przebywające 
wodę jego oddziały, strona tamta, przeciwna, pu
sta była i bezludna. Nic tam nie było, krom nie
równego w  swej szerokości pasu łąki nadbrzeżnej 
i za nią — pogiętej w  zagłębienia i wypukłości, 
ciemnej ściany lasu.

W ciemnej, nieruchomej, milczącej ścianie lasu 
grzmiało i błyskało, poczem staw ała się ona zno
wu ciemną, nieruchomą, milczącą.

Budziła się w zaczarowanym pałacu swoim 
straszna baśń...

Jakiś wśród nas przytłumiony głos wymówił:
— Partję na brzeg lasu przyprowadził...
Inny wnet dodał:
— P rzepraw y przez kanał broni...
— Nie, nie! Tego dokazać-by nie potrafił i wie

0 tern. Żołnierza swego na duchu podnosi!...
Naczelnik organizacji do Orszaka, Ronieckiego 

' i innych starszych, rzekł:
— Oznajmia, że bitwę przyjmuje...
Jeżeli w  słowach tych była ironja, to nawskroś 

przejmował ją ból.
Wielkie masy zbrojne, wobec niespodzianki, 

która je zaskoczyła, spokojne były i milczące. Po
ruszały się z powolnością rzeczy ciężkich, które 
utrzymywane są przez doskonałe karby na linjach 
stałych i prostych. Żadna drobina nie odrywała 
się luźnie od tej potężnej całości, żaden zamęt nie 
objawiał się w  żelaznym tym porządku. Liczne
1 z oddala czarne jej oddziały, na wielu jedno-



cześnie punktach przebyw ały  wodę i przebyw szy 
ją okryw ały  szlak nadbrzeżnej łąki.

A las na to w yładow yw anie się u stóp jego si
ły, najeżonej żelaznemi ostrzam i, patrzał przez 
dość długie chwile w  milczeniach kamiennych i 
zdaw ać się mogło, że w  nim nic nie istniało krom 
drzemiącej w  zaklętym  pałacu baśni, aż znowu, na
głe, coś na zielonym jego podłożu zryw ało  się 
z ogromnym stukiem, k tóry  ciemne ślady swoje 
tu i ówdzie, na łące i wodzie pozostawiał.

Tu i ówdzie, na łąkę i w odę upadało coś, co 
z oddalenia miało pozór plam drobnych i ciem
nych. Podnoszono to i składano na w ozy chłop
skie, u których nie było już powoźników.

Sfinks, na odgłos grzm otów, rozlegających się 
u brzegu lasu, rozproszył się na gromadki, które 
przestrzenią jak najw iększą od tego, co się działo, 
życie w łasne odgradzać usiłow ały. Kilka jego ba
ranich czap zabiegło aż na nasze w zgórze i z za 
cienkich sośnin w ychylało oblicze ciemne, w łosem 
zarosłe, czasem ciekawe, czasem złośliwe, najczę
ściej obojętnie m ówiąc: „Nie obchodzicie nas ani 
jedni, ani drudzy, i w alka w asza nic nas nie obcho
dzi. W szystko nam jedno“ !

Tak na toczące się po górskich w yżynach boje 
ateńczyków  z lacedomończykami, z przyziem nych 
siedlisk swych spoglądać musieli heloci.

Jeszcze raz grzmotem przem ówił las, jeszcze 
i jeszcze raz, aż umilkł.

Zerw ała się by ła baśń z zielonej pościeli, k rzy 
knęła i znowu opadła w  zaklętą ciszę. Teraz w  ta-
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jemne, głębokie jej pielesze, w pływ ały szumiące, 
błyszczące potoki. Na wielu jednocześnie punktach 
w pływ ały  powoli, znikały, aż zniknęły. Za niemi 
na ostatku wciągnęły w  ciemną, uciszoną ścianę 
w ozy z czapami baraniemi, i nic już niebyło.

Nic już nie było, prócz błękitnego szlaku wody 
pomiędzy szlakami łąk zdeptanych, chmur, które 
nabrzmiałemi szmatami chodziły po niebie, i wia
tru, który kołysał wierzchy cienkich sosen. Mo
cny zapach podnosił się od rozrzuconych po wzgó
rzu liljowych plam czombru.

Długo, bardzo długo nie działo się nic wcale. 
Gromadka ludzi, na wzgórzu stojących i siedzą
cych, zrzadka zamieniała się cichemi słowy. P o
trzeby szeptania nie było. Drobne ptaki chyba, 
z trwogi po jałowcach i sosnach umilkłe, podsłu- 
chiwaćby nas mogły. Lecz bywają wzruszenia, 
które niemocą dotykają głosowe struny, i momen
ty, w których człowiek, na głos Boga oczekując, 
swojego podnieść nie śmie.

Ktoś cicho zapytał:
— A teraz gdzie... gdzie...
Ktoś inny podjął niedokończone pytanie:
— Gdzie spotkają się?
Kędyś... w  głębokościach lasu. Ale nie zaraz! 

nie zaraz!
— Takiej ciężkiej masie zbrojnego wojska po

suwać się przez lasy gęste...
Uśmiechy wybiegły na twarze.
— Nie łatwo!

5
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— Żołnierz, nawykły do pól otwartych, lasu 
nienawidzi...

— Dowódcy go nie znają...
— Chłopi drogi pokazują... prowadzą...
Uśmiechy na twarzach pogasły. Serca prze

wiercił ból. O, czasie, roznosicielu pomst, spadają
cych na głowy niewinne, najlepsze! Ale czy ta 
pomsta i nad głowami mścicieli także nie rozwiesi 
całunu ciemności?

Słuchajcie! słuchajcie! Z cichego łoża lasu zno
wu zrywają się zaklęte baśnie i rozmawiać z sobą 
zaczynają! Zamieniają się grzmotami, długiemi hu
kami, które następują po sobie coraz szybciej, coraz 
dłuższe i grzmotliwsze.

Nie widać nic, tylko te dwa grzmoty, toczące 
się w głębinach lasu, świat sobą napełniają...

Nie widać nic; słuch tylko pracuje, a praca to 
ciężka. Krew od niej we wszystkich pulsach stuka, 
jak pośpieszne uderzenia młotów.

Ktoś wśród nas zcicha tłómaczy:
— Te monotonne, ciężkie, jakby zbite w sobie 

huczenia to rotowy ogień wojska... a te krótsze, 
słabsze, jakby z mnóstwa drobnych i szybko po 
sobie następujących stuknięć złożone, to ogień na
szych...

— A podwójne, odosobnione stuknięcia, czy 
słyszycie? taf, taf!—taf, taf! To nie dość wyucze
ni, czy niesforni — z dubeltówek!

Słychać krzyk. Tłumny, zgiełkliwy krzyk, ra
czej ogromne krótkie wrzaśnięcie wzbiło się nad 
ścianę lasu, a wnet po niem potoczył się w  jego
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głębi ro tow y' ogień d łu ższy , potężniejszy od po
przedzających.

—  To w ojsko krzyknęło: hura! Pchnięto do 
b itw y  n ow e roty!

W tem  za nami, obróconym i w  stronę lasu, g łos  
jakiś donośnie w y m ó w i:

—  M ódlm y się!
O bejrzeliśm y się w s z y s c y . Za nami, pom iędzy  

dw om a cienkiem i pniami sosen , stała Czernicka. 
W ysok a  i cienka, tw arz drobną i żó łtą  w y so k o  pod
nosiła ku niebu, i w y so k o  nad g ło w ę podnosiły  się  
jej ram iona, na których chusta, okryw ająca p lecy, 
rozpinała się  jak dw a skrzydła , z nici czarnych  
i żó łtych  utkane, prześw iecon e słońcem . Z aw o
łała:

—  M ódlm y się!
I upadła na ziem ię, z ramionami nad g łow ą  w y 

ciągniętemu, czoło  do mchu suchego przyciskając. 
Chusta roz ło ży ła  się po obu jej stronach, jak om dla
łe skrzydła , i z nad mchu g łos silny, głuchem , g łę-  
bokiem  stękaniem  p odszyty , m ów ić począł:

—  C hryste, u sły sz  nas! C hryste, w ysłuchaj 
nas! C hryste z nieba B oże!...

W  lesie  grzm iało nieustannie.
Kilka osób uklękło, inne zo sta ły  w  postaw ach  

stojących. '

W  p ostaw ie stojącej zosta ł naczelnik organiza
cji, i urosły, urodziw y, ze skrzyżow anem i u piersi 
ram iony, na tle nędznego drzew a, o które się opie
rał, podobny był do posągu, w  m yślach straszli
w y ch  skam ieniałego. S traszliw e m yśli rznęły  mu



czoło w mnóstwo fałd i zm arszczek, że w ydaw ał 
się o dziesięć lat starszym , niżeli był w czoraj. Da
lej nieco za nim, przez iglastą zasłonę gałęzi w idać 
tylko dwie czaszki, siwemi włosami okry te i bar
dzo ku sobie zbliżone. To Roniecki, biały ojciec 
dwóch śmiertelnie może już tam zaczerwienionych 
synów, i stolarz Antoni. Snadź o czemś rozm aw ia
ją zcicha, lecz żywo, bo z za iglastej zasłony raz 
w  raz ukazują się ręce ich, to bielsze to ciemniej
sze, czyniąc dziwne ruchy i gesty. Te ręce mówią, 
żalą się, trw ożą, nienawidzą...

W  lesie grzmiało nieustannie.
Tuż przy mnie z czołem do sosny przyciśnię- 

tem klęczała siostra M arjana Tarłowskiego, mło
dziutka Anielka. Rodzeństwo to nazwano parą ład
nych dzieci. Podobno ładną, złotow łosą dziew czy
nę pokochał był piękny Jagmin. Teraz złote w łosy 
rozsypały się po dziecinnie drobnej jej kibici, profil 
tw arzy  zasłoniły, i w idać było tylko dwie bardzo 
małe ręce splecione tak  silnie, że aż krw ią nabie- 
głe, przyciskające pierś w ątłą i tak nieruchomą, 
jakby oddech jej ustał i życie w  niej zastygło. Po 
opadłem igliwiu sosnowem zaszeleściły lekkie kro
ki. To Stefunia, cała blada, szła do rozciągniętej na 
żiemi Czernickiej, przy niej uklękła i białą ręką 
gładzić poczęła jej włosy, spiralną linją w arkoczy
ka żałośnie z tyłu czaszki ku górze sterczące. Zdaje 
się, że szeptała nad jej głową jakieś słow a pokrze
pienia, czy współczucia, które zapewne słuchu jej 
nie dochodziły, bo od ziemi szedł wciąż głos donoś
ny, głuchem stękaniem podszyty:
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— Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad 
nami! Jezu, ojcze przyszłego wieku...

Pow ażny głos Orszaka z wtórem kilku głosów  
kobiecych odpow iedział:

— Zmiłuj się nad nami!
W  lesie grzmiało jeszcze.
Ktoś kilka razy krzyknął przeraźliwie, poczem  

spazm atycznie śmiać się i szlochać zaczął. To 
służąca moja, Marylka Jaroszyńska, której trzej 
młodzi bracia byli tam. Podnosiła ją z ziemi, obej
m owała, uspokajała Klementyna Roniecka, w y 
smukła panna z pięknemi oczym a i m yślącem  czo
łem. Na pomoc im śpieszyło kilku m ężczyzn...

W  lesie grzmiało ciągle.
Klęczałam na kobierczyku liljowego czombru, 

i takież kobierczyki, mniejsze, w iększe, po zboczu 
wzgórza zbiegały coraz niżej, aż na białe piaski, 
które sła ły  się daleko, pod szlak nadbrzeżnej łąki. 
Na piaski i na łąki, od sosen i wierzb, kładły się cie
nie długie, ukośne, jak byw a zw ykle o zachodach 
słońca. Słońce nizko już stało nad samym lasem, a 
wielka twarz jego, złota, pogodna, patrzała na nas 
obojętnie i spokojnie, tak, jak w tedy ów  zegar z nad 
czarnej kolumny, jak czas wiekuista i w  wiekuistości 
swojej niewzruszona.

W  lesie grzmiało jeszcze.

Zmrok zapadał. Nie było już nad lasem słoń
ca. Wiatr spędził z pod nieba chmury i ucichł. Na 
niebie w ystąpiło trochę tylko gwiazd bladych, jak 
w  porach pełni księżycow ych byw a zwykle.
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W  lesie ustały grzmoty, lecz nie uczyniło się 
w  nim zupełnie cicho. Po głębiach jego bliższych, 
dalszych, dalekich, szły i rozchodziły się głośne, 
to cichsze, to zaledwie echowe pogłosy naw oły
wania, hukania.

— Heej-haaaa! Hoo-hooj! — wołała tam baśń 
zaklęta, która dziś w  sen i milczenie zakląć się nie 
mogła.

Tu i ówdzie, dalej, bliżej, jakby ktoś kogoś ści
gał, jakby kto kogo do ścigania naglił. I wśród w o
łań tych tajemniczych, przeciągłych, echowych, 
kiedy niekiedy gromkie, krótkie, podwójne w y 
strza ły: taf-ta f! taf-taf!

Co w ystrza ły  te znaczyły? n ikt nie wiedział. 
Co wołania owe znaczyły? n ikt nie wiedział.

Nagle rozebrzmiał w  lesie taki sam, jak parę 
razy już przedtem, krzyk gromowy, zbiorowy, ra
czej wstrząśnięcie. To żołnierskie, wielotysięczne: 
hurra!

Potem znowu takie same jak wprzódy wołania, 
ty lko  coraz dalsze, i takie same jak wprzódy stuki 
dubeltowe: taf-taf! taf-ta f! ty lko  coraz rzadsze...

W łosy na głowach powstawały.
Z za dalekiego skrętu lasu ukazywać się począł 

czerwony księżyc w  pełni. Godzina musiała być 
już późna: musiała być nocna, gdyż księżyc w  tej 
porze wschodził około północy. Po wodzie, po pia
skach, po wzgórzu, rozlało się czerwonawe pół- 
światło. Las ucichł zupełnie.

Co się tam działo? Co się tam dzieje? Nie po
dobna było ani dojrzeć, ani dosłyszeć ztąd rzuca-
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nia się ciał ludzkich na wody kanału; ku wodom 
tym  przecież zwracał się z natężeniem nasz wzrok 
i słuch.

Księżyc w yrasta ł nad lasem, aż stanął nad nim 
okrągły, ogromny, czerwony.

W  ciszy, kędyś u skłonu wzgórza, coś zaszem- 
rało pomiędzy sosnami, niezrozumiale zrazu, potem 
w yraźn ie j:

— Mamo! Mamo!
Szmer to był, szept, raczej powiew smutny, je

dnak usłyszała go Czernicka i z krzykiem : „Sta- 
s iek!“  porwała się z pomiędzy sosen. Jak cień w y 
soki i cienki, ze skrzydłem rozwianej chusty za ple
cami, w  czerwonem świetle zla tyw ła ze wzgórza, 
i z la tyw ał z nią razem głos jej zdyszany, wołający:

— Stasiek! A ojciec? Jezu Boże mocny! Co się 
stało... Ojciec gdzie? Jezu, przez mękę i k rw aw y 
pot Tw ó j! T y  żyjesz Stasiek! A ojciec? Co stało 
się?... Mów...

Ale w ysm ukły i bardzo blady wyrostek, w  sze
rokim pasie na zmoczonej odzieży, mówić nie mógł. 
Rękę podniósł do szyi owiniętej szmatą od k rw i 
czerwoną, zachwiał się i w  ramiona matki upadł...

Od kanału ukazywać się zaczęły na łące i pia
skach, cienie ku nam dążące, z oddalenia drobne, 
w  czerwonawem świetle czarne cienie ludzkie...

...Jezu, słońce sprawiedliwości, ojcze przyszłe
go wieku, kiedyż w iek Twój i sprawiedliwość nad 
światem wzejdą?
/  ______

DES





O F I C E R .
(R. 1863.)

W pewien w ieczór zim owy, długi i samotny, 
rzekła do mnie dawna, bliska znajoma moja.

Dobrze; życzenie twoje spełnię. Opowiadać 
ci będę o tych dziejach dawnych, widzianych, s ły 
szanych, odczutych, przeżytych, na dnie pamięci 
i na dnie serca w iecznie żyjących. Strumień czasu 
po nich płynął i pod wartkiemi jego falami bladły 
niekiedy ich obrazy, lecz nie znikały nigdy; dziś 
powstają tętniące pulsem chwili, która je zrodziła, 
rozlegające się krzykami tragedji, pomalowane bar
wami poezji tak głębokiej, jak głęboką była ta ot
chłań ofiar i mąk...

Dobrze; ja tobie w  ciszy i zamknięciu ścian sa
motnych opowiadać będę dzieje te i pokazyw ać po
stacie, które je stw orzyły , a ty  szeroko rozemknij 
ściany i dzieje powtórz, a postacie pokaż szerokie
mu światu.

Chwila sposobna nadeszła. Chwila potrzeby  
nadeszła.
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Niech serca ostygające dla ojczyzny przybliżą 
się do tego żużla, który niegdyś spadł był na jej 
drogę — niech odetchną wonią jego, piekącą 
i gorzką.

To woń samego miąższu drzewa, spalonego na 
ofiarnym stosie. Kto ją w płuca swe wciąga, tego 
oczy napełnią się łzami i serce uderzy mocno, a w 
tych łzach i w tern uderzeniu wskrześnie Miłość.

Nie dla potęgi żelaza i złota Miłość, ani dla roz
koszy pychy, ani dla triumfalnego wołania na świat 
cały : Ja! Ja! Ja! gdy drudzy grzęzną w pogardzie 
i nieszczęściu.

Inna Miłość.
Ta, której zakochane oczy obejmują ziemię oj

czystą, jak nad wszystko w świecie rdzeńsze, 
milsze oblicze matki;

której przywiązane oczy wpatrują się w naród 
ojczysty, jak w nad wszystkie inne bliższe, milsze 
grono rodzonych braci;

której wierne oczy towarzyszą braciom na 
drogach cnót, nad któremi rozpalają pochodnie ra
dości:

której uwielbiające oczy wznoszą się ku dwom 
wielkim gwiazdom, noszącym imiona Sprawiedli
wość i Wolność;

której mądre oczy dostrzegają, że bez światła 
tych dwóch gwiazd ciemna musi być ziemia i nie- 
szczęśliwemi muszą być jej narody.

Opowiadać ci będę o ludziach, którzy mieli 
w  sobie miłość z takiemi oczyma i dlatego byli 
miąższem swojego ojczystego drzewa.
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Dlatego również zgorzeli na ofiarnym stosie.
Opowiadać ci o tem będę w  ciszy i zamknię

ciu ścian samotnych, a ty  szeroko rozemknij ściany 
i do tych, którzy zaprzeczają istnieniu w  narodzie 
sw ym  miłości ku wielkim gwiazdom, krzyknij, że 
kłamią!

I pokaż im tych, którzy z miłości dla wielkich 
gwiazd ginęli w tedy, gdy na przestrzeni rozległej, 
ogromnej, nikt jeszcze samych imion ich z miłością 
w ym aw iać nie umiał lub nie chciał.

Oni miłość tę wzięli razem ze krw ią poprzedni
ków swoich i razem ze swoją krw ią przeleli ją 
w  swych następców. W ięc byli i są w  narodzie na
szym  czciciele gwiazd.

W ów czas, pełnym ich był nasz kraj, ja z po
między nich garść jedną tylko znałam. O niej tobie 
opowiadać i ją pokazyw ać będę.

Lecz nie z porządku, nie z kolei, nie według 
dostojeństw  nie w edług dat.

Co powiew chwili do pamięci przyniesie, co 
w yobraźnia najwyraźniej wymaluje, co wyszepcze 
do ucha ten głos tajemniczy który skądciś, z nie
pojętych głębin czy w yżyn, myśli i słow a nam 
dyktuje...

I.
Dwór to był stary, ze starym  dużym, niskim, 

białym domem ze starym , wielkim cienistym ogro
dem, z dziedzińcem rozległym, zasadzonym drze
wami, krzewami, kwiatami. Dwór to był poleski,
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więc dookoła i zbliska, otaczały go stare, głębokie 
i wysokie lasy.

Od tego dworu niedaleko błękitn ia ł na zielo
nych łąkach pas wody, niegdyś tu dla celów han
dlowych wykopany, i nie wiele dni minęło, odkąd 
partia powstańcza pod wodzą Romualda Traugutta 
przebyła ten kanał Królewski i pogrążył się 
w  głębokości tych starych, wysokich lasów. W  po
chodzie swym, dla wytchnienia i posiłku zatrzyma
ła się była w  tym  dworze, a wkrótce potem, o si
nym brzasku jednego z pierwszych dni czerwco
wych, mieszkańcy dworu zbudzeni zostali nadpły
wającym ku domowi szumem głosów ludzkich, 
z tętentu kopyt końskich, z turkotu wozów złożo
nym. W ojsko nadchodziło. M iało zapewne w  ślad 
za partją pogrążyć się w  głębie ciemnego lasu, lecz 
przedtem jeszcze zatrzymać się w  tern miejscu,, 
które tamtej posiłku i odpoczynku udzieliło.

Nie wszyscy jednak we dworze spali, bo za
nim czarny w  brzasku porannym sznur ludzi i koni 
ku bramie dziedzińca się zbliżył, dwaj młodzi 
mężczyźni z domu w yb ieg li i bardzo śpiesznie skie
rowali się ku miejscu, gdzie u sztachet otaczających 
dziedziniec stał osiodłany koń. Biegnąc, zamieniali 
się krótkiem i słowy.

—  Czy w ielu ich jest?
— Niewielu! Rota piechoty, secina lub dw ie 

kozaków.
—  W idziałeś dobrze?
— Oho! Z tego dachu i przez lunetę możnaby 

prawie ich przeliczyć...
B y ły  to więc czaty, z lunetą na najwyższym
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z dachów dworu czuwające. Spraw iał je młodzie
niec dwudziestokilkuletni, niewysoki, lecz silnie 
i zgrabnie zbudowany, w  ruchach i mowie niezw y
kle żyw y. Drugi równie młody, ale wątlejszy 
i powolniejszy, był właścicielem tego dworu. Obaj 
nie znajdowali się tam w ciemnych głębiach lasu, 
dlatego, że obecność ich tu właśnie była potrzebną.

U samego już osiodłanego konia dopadła ich 
młoda dziewczyna, zaledwie w  bielizny poranne 
ubrana, z rozrzuconą na plecach gęstwiną długich 
włosów.

— Olesiu, krzyknęła, tylko ostrożnym bądź! 
P roszę cię... w  ręce im nie wpadnij!

Chłopak z nogą w  strzemieniu zaśmiał się 
świeżo, młodzieńczo.

— Cha, cha, cha! Czy myślisz, że jak zając 
jednem okiem na koniu spać będę?

D ziew czyna zaśmiała się także.
— Zmiłuj się, otw ieraj dobrze oczy i uszy! 

W  śmiechu jej i głosie drżały łzy. Z konia już po
dał jej rękę.

— Bądź zdrow a! Nie lękaj się! Przeniesie mię 
mój Piorun choćby przez piekielne drogi.

W łaściciel domu mówił śpiesznie.
— Najgorsze to że lasu dobrze nie znasz. Gdy 

wyjedziesz z obozu, o pół w iorsty dwie drogi będą...
— Wiem, wiem! już mówiłeś... jedna na pra

wo, druga na lewo...
— Pam iętaj wziąć się na lewo... gęstwina tam 

zaraz będzie i za nią moczar, który okrążysz... pa
miętaj, drogą na lewo... Tą, co na prawo...

— Oni iść będą...
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— Niewątpliwie!...
— Bylebym się nie spóźnił...
— Oho! zabawią tu... Wszakże rewizja...
— A prawda!
— To potrwa długo!
Wypuścił konia bocznemi wrotami dziedzińca, 

na drogę przez drzewa przysłoniętą i bliskim kre
sem dotykającą lasu, a brat i siostra śpiesznie 
zwrócili się ku domowi, którego drzwi, na ganek 
obszerny wychodzące, cicho i szczelnie za nimi się 
zamknęły.

W  tej samej chwili, czoło nadchodzącej kolum
ny wojskowej dotykało już szerokiej bramy dzie
dzińca i nad otaczającemi go sztachetami, wzniosły 
się w  sinych błękitach świtania, czarne ostrza ko
zackich pik.

Po niewielu minutach dziedziniec napełnił się 
tłumem ludzi, koni i wozów. Z wozów, z karabinami 
na ramionach, zsiadali żołnierze, gdy wśród szu
mu krzyków i poruszeń ludzkich, donośnie rozle
gały się rozkazy dowódców i przed każdym oknem, 
oraz przed każdemi drzwiami domu, stawał na ko
niu w  wysoką pikę uzbrojony kozak.

Otworzyło się jedno, drugie, trzecie okno do
mu, w yjrza ły przez nie i wnet ukry ły  się g łowy ko
biece i męskie. Rozwarły się ciężkie, staroświeckie 
drzwi, na ganek z czterema grubemi słupami w y 
chodzące i na czele kilkunastu żołnierzy uzbrojo
nych, w  obszernej sieni przez młodego gospodarza 
spotkani, weszli do domu dwaj oficerowie. Rewizja.
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Szukali broni, kul, prochu, ludzi ukrytych, pa
pierów zabronionych, odzieży podejrzanej, wszel
kich śladów i dowodów współdziałania i współ
czucia z tym i, za którym i niebawem udać się mieli 
w  tajemnicze i nienawistne im głębokości leśne. 
O współdziałaniu i współczuciu wątpić nie mogąc 
szukali śladów ich i dowodów, może też dla siebie 
samych jakichś wskazań i świateł, a nie znajdując, 
coraz głębiej, coraz popędliwiej rozkopywali, roz- 
kruszali, rozorywali dom. Z ust oficerów wypada
ły  zwracane do żołnierzy rozkazy:

— Oderwać podłogę! Rozbić zamek! Rozpo
ry  wać pokrycie sprzętów! W ysypywać ziemię 
z wazonów! Przebić ścianę, która przy uderzeniu 
wydaje dźwięk głuchy! Wysadzić drzwi, od któ
rych klucz kędyś zaginął!

Stukały m łoty, rozlegały się i w  coraz większą 
wrzawę wzrastały grube głosy, z pod ciężkich bu
tów, z pod odrywanych posadzek, z rozdzieranych 
ostrzem pałaszy materyj, w zb ija ły  się pod nizkie 
sufity pokojów krztuszące i żółte kurzawy, obrazy 
ze ścian padały na szczątki sprzętów, ktoś kolbą 
strzelby uderzył w  zwierciadło, które z trzaskiem 
błyszczące okruchy po ruinach rozsypywało, ktoś 
inny z grubym śmiechem rozbijał dach fortepjano- 
w y  aż roztrzaskiwał się na drzazgi i klawiatura 
wydawała pod ciosami przeraźliwe krzyk i i zgrzy
ty, u okien, w a liły  się na oderwane części posa
dzek, wysokie oleandry, begonje, kalje, pozbawione 
ziemi, w  której wzrastały. Wszystko to sprawiali 
żołnierze zrazu w  milczeniu i t}dko rozkazom
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dwóch oficerów posłuszni, z coraz głośniejszemi 
wybuchami głosów rozjątrzonych, albo drwiących, 
z coraz zamaszystemi rozmachami ramion, ubra
nych w  grube i grubemi błyskotkam i połyskujące 
rękawy mundurów. Oprócz tych, k tó rzy za przy
wódcami swemi tu weszli, wsuwać się zaczęli in
ni, zrazu wahający się i cisi, potem coraz głośniejsi 
i śmielsi. Tu i owdzie, w pewnem oddaleniu od ofi
cerów, wybuchać poczęły grube śmiechy; te i owe 
usta przeżuwały przysmaki we wnętrzach sprzę
tów  znajdowane, gdy głodne oczy z połyskami chci
wości biegały po kątach i sprzętach pokojów upa
trując pożądanych łupów. W  powietrzu czuć było 
rozpoczynającą się swawolę żołdactwa. Nie po
skramiali jej, nie zdawali się jej spostrzegać dwaj 
oficerowie.

B y li to ludzie zupełnie do siebie niepodobni. 
Setnik kozacki, z wysm ukłą postacią urodziwego 
młodzieńca, ze smagłą cerą i kruczemi włosami po
łudniowca, ruchy m iał spokojne i usta najczęściej 
milczące, niekiedy ty lko  pod czarnym wąsem uś
miechnięte ironicznie, lub od znudzenia skrzyw io
ne. Ogniste oko jego odrywało się często od rozglą- 
danych miejsc i przedmiotów, a biegło tam, kędy 
przesunęła się suknia kobieca, szczególniej tam, 
gdzie u boku siwej kobiety w  czarnej sukni, uka
zywała się piękna, biała dziewczyna, ze łzami nie
ruchomo stojącemi w  błękitnych oczach.

Starszy rangą i w iekiem dowódzca ro ty  pie
szej, już może czterdziestoletni, dość wysoki, ale 
pieczysty i ciężki, o grubych członkach ciała i gru-
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bej, choć dość kształtnej tw arzy, blondyn, z czołem 
bielszem od policzków ogorzałych i rumianych, 
objawiał w  poruszeniach, mowie, w  wydawanych 
rozkazach popędliwość tak gniewną i gorliwość tak 
głośną, ruchliwą, zawziętą, że zdawały się go one 
wprawiać w  chwilowe obłędy. B y ły  chwile, w  któ
rych własnemi rękoma w y ry w a ł ze sprzętów zam
ki, rękojeścią szabli ostukiwał podłogi i ściany, 
biegał, m iotał się, krzyczał, wydając coraz nowe 
i coraz surowsze rozkazy, a siwe źrenice jego, pod 
rudawemi brw iam i, nabierały obłędnych niepoko
jów  i połysków. Często też, niespokojne te oczy 
z wyrazem niemych zapytań, zatapiały się w  obo
jętnej i niekiedy ty lko  ironicznej lub znudzonej tw a
rzy młodszego towarzysza. Zdawały się one w te
dy do tw arzy  tej wo łać: Czy widzisz? Czy spo
strzegasz? Patrz! czynię wszystko, czego potrze
ba, więcej, niż potrzeba, więcej, niż ty  czynisz... ja 
w ierny służbie, go rliw y !

Na dziedzińcu rozległ się, a raczej wśród gwa
ru obozującego wojska jak grzmot potoczył się 
ogromny wybuch krzyków  i śmiechów. M łody go
spodarz domu w  okno spojrzał i zw rócił się do ofi
cerów. i

— Panowie — rzekł — żołnierze kufy z wód
ką z gorzelnianego składu wytaczają...

— T a k  s z t o ż ?  — z pogardliwem na mówią^ 
cego spojrzeniem, ostro zapytał kozacki setnik.

Młodzieniec odpowiedział.
— Upiją się, a ludzie pijani palą i zabijają...
Zastanawiali się chwilę w  milczeniu, poczem

6
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z ust kozaka, z przeciągiem syknięciem wypadło 
słowo:

— P u s t ’!
Ale tym razem, na tw arzy popędliwego i krzy

kliwego kapitana ukazał się w yraz wahania i nie
pewności. Do ucha prawie rzucił towarzyszowi py
tanie :

— Jak myślicie?... Zabronić? Może być p ł o-
c h o... tam...

Palcem poruszył ku stronie, w której za okna
mi widniał las.

Kozak z uśmiechem na czerwonych ustach
odrzucił:

— P u s t ’ p i - j u t !  M o ł o d c a m i  s t a n u t l
Za lasem słońce już wschodzić musiało, bo nad

różaną wstęgą jutrzenki, wystrzeliło na pogodne 
niebo kilka smug złotego światła. Rewizja domu 
była skończona; pozostawał ogród rozległy; cieni
sty, w którym więcej jeszcze, niż w ścianach domu, 
rzeczy i ludzi ukrywać się mogło. Oficerowie ze 
znaczną liczbą żołnierzy obu broni udali się do 
ogrodu; w pokojach domu zapanowała swawola.

Z krzykami i śmiechami żołnierze wypróżniali 
wnętrze sprzętów i naczyń, zawartość ich ukryw a
jąc w odzieży lub wyrzucając przez okna z trzas
kiem otwierane, na otaczające dom traw y i kwiaty. 
Teraz prawie wszystkie te grube usta coś jadły, 
albo piły i wszystkie ramiona były czynne, rozma
chane, wzajem ze sobą mocujące się, wyprężone, 
albo chwytne. W tupocie stóp ciężkich rozlegały 
się trzaski i brzęki rzeczy łamanych, rozbijanych,



z pomiędzy śm iechów i sw aw olnych krzyków w y 
buchały niecne słow a karczemnych przekleństw  
i łajań.

Trwało to dość długo; poczem wnętrze domu 
opustoszało, a wzamian na dziedzińcu w rzał coraz 
w rzaskliw szy i swobodniejszy gwar. Czuć było, że 
w  m rowiącym  się tam tłumie ludzi w ięzy , zazw y
czaj go opasujące, rozluźniać się i pękać poczynają, 
że siły  jakieś wew nętrzne, nieposkromione, gaszą  
w nim pierwiastek człow ieczy , a ze sfory spuszcza
ją zw ierzęcy. Sił tych dwie było: palący wnętrza  
klatek piersiowych trunek i budzący rozjątrzenie 
widok bliskiego lasu. G dybyż to było pole otwarte, 
jasne, pospolite, w szystkim  widzialne i znane! Ale 
ta ściana tajemnicza, ta zagadka, te nieznane drogi 
wśród śmierci niewidzialnie zaczajonej w  mrocznym  
cieniu... w  gęstwinach, dla wzroku nieprzebitych... 
Łaskotało to piersi i rozogniało mózgi, zadymione 
oparami wódki...

Słońce w eszło  z za lasu i stanęło nad nim tar
czą w ypogodzoną, złotą.

Część dziedzińca zajmował natłok koni osiodła
nych i zaprzężonych do w ozów .

Gdzieindziej pod staremi lipami i topolami, broń 
w  kozły złożona tw orzyła w ały , żelaznemi ostrza
mi najeżone. Promienie słońca w esoło  igrały na 
powierzchni bagnetów i figlarnie mrugały w  oczach 
karabinowych luf.

Na trawnikach i na zdobiących je klombach 
kw iatowych blask słońca w ybielał do śnieżystej bia
łości koszule żołnierzy, którzy, z mundurów roze-
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brani, mniejszemi lub większemi tłumikami leżeli do
koła kotłów z w arzącą się straw ą i dokoła kuf w y
sokich, napełnionych wódką. Kotły wybuchały gę- 
stemi kłębami pary, a kufy z wonią, która gasiła w 
powietrzu jaśminowe i rezedowe zapachy.

U stóp rozkwitłych krzaków jaśminowych 
i różanych tęczowemi blaskami iskrzyły się szczątki 
porozbijanych szkieł i kryształów. Mnóstwo rąk 
ciemnych niosło ku ustom pełne trunku naczynia, 
aby je potem rzucać na podeptane traw y i kwiaty, 
gdzie, subtelne i wyrzeźbione, rozsypywały się ro
jami brylantowych iskier.

Jeziorem wyiskrzonem, zbałwanionem, pełnem 
groźnych pomruków, nad któremi wzbijały się swa
wolne pogwizdy i pokrzyki, zdawał się być ten 
dziedziniec, szeroko rozłożony przed domem nis
kim, długim, białym, ze wszystkiemi drzwiami 
i oknami szeroko rozwartemi i ukazującemi wnętrze 
zburzone, pełne żółtej kurzawy i nierozpoznawal
nych form rzeczy zrujnowanych i zbitych.

Na ganku zaś...
O jeden ze słupów ganku oparty plecami stał 

młody gospodarz domu pośród żołnierzy, którzy 
trzymali w rękach strzelby, z osadzonemi na nich 
bagnetami. Na warcie tu postawieni, otoczyli tego, 
ku któremu pchały ich ciemne instynkty, przez mo
ment niebezpieczeństwa obudzone i wzbudzone. 
W ypity trunek zaczerwieniał ich policzki i rozża
rzał źrenice pod groźnie marszczącemi się czołami. 
Z ust padały słowa gróźb, przekleństw, natrząsań 
się, łajań, coraz głośniejsze, grubsze; i wśród coraz
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zapalczywszyh rozmachów ramion, coraz szyb
ciej poruszały się w  rękach bagnety.

W ysm ukły młodzieniec stał wśród tej groźnej 
w rzaw y nieruchomy, z bezbronnemi ramionami 
skrzyżowanemi na wątłe j piersi, ze wzrokiem w b i
tym  w  ziemię. Trochę płowych włosów spadło mu 
na pobladłe czoło i kropla k rw i wystąpiła na cienką 
wargę, wśród męki przygryzioną. Na mękę tę skła
dały się uczucia rozmaite. Oczy gorzały mu z pod 
spuszczonych powiek gniewem tern krwawszym, 
że niemym, bo do milczenia zmuszonym przez w łas
ną niemoc i bezbronność. Wzamian, dwie wciąż ku 
niemu przeciskające się i wciąż przez żołnierzy od
pychane kobiety b y ły  całe trwogą, tą trwogą sza
loną, która oczy rozszerza, wszystką krew  rzuca 
do serca, nogi wpraw ia w  drżenie.

Ody coraz zwężało się i zaciemniało otaczające 
młodzieńca koło żołnierzy i bagnetów, siwa kobieta 
w  czarnej sukni z wysiłk iem  nadludzkim przedarła 
się ku synowi i, odpychana, ramionami objąć go nie 
mogąc, roztaczała je za nim, jak drżące skrzydła, 
które to opadały, grubijańskim pchnięciem w  dół 
strącane, to podnosiły się znowu, gdy usta targane 
konwulsją postrachu wyszeptyw ały jedno tylko, 
wciąż jedno słowo. — Zmiłujcie się! Zmiłujcie się! 
Zmiłujcie się!

Nagle, przeraźliwym głosem krzyknęła.
— Zabijają!
Bo kilka naraz bagnetów już ostrzami oparło 

się o pierś i skrzyżowane ramiona młodzieńca.
Lecz w  tejże chwili, piękna dziewczyna, w  bia-
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lej, porannej odzieży, wysoka i silna, przedarła się 
przez las uzbrojonych ramion i obu rękoma chw y
tając mordercze bronie, usiłowała od piersi brata 
je usuwać. Nie zdołałaby tego dokonać, lecz rozsy
pały się jej od głow y do kolan, niedbale przedtem 
zwinięte w łosy złote, i z szerokich rękawów odzie
ży w ychyliły się przedramiona, jak alabaster 
białe.

Kilka grubych głosów śmiać się i w ołać za
częło.

— E c h ,  k r a s o t k a !  B i e l e ń  k a j a !  P r e -  
l e s t ’ k a k a j a !  P a g  o di !  Dostanie się i tobie! 
A t s t u p i ś ,  a t o  p o c e ł u j u !

W tedy stało się coś nadzwyczajnego. Siwa ko
bieta w  czarnej sukni jak ptak zleciała z ganku i le
ciała przez dziedziniec ku ogrodowi, z rozpostarte- 
mi ramionami, z twarzą jak chusta białą, z jedno- 
stajnem wciąż, ustawicznem, coraz głośniejszem  
wołaniem.

— Gdzie kapitan? Gdzie kapitan! Przed tem 
krzyczącem widmem rozstępowały się lub uchylały 
z drogi gromady pijanych ludzi, aż u wejścia do 
ogrodu przed dwoma nadchodzącymi oficerami sta
nęło i ze splecionemi u piersi rękoma powtarzać za
częło po wiele razy, nieskończenie.

— Panie kapitanie! Moje dzieci! Moje dzieci!
Teraz i oni już zdała dostrzegli. Rozpalone od

trunku i wzburzonych namiętności twarze żołnie
rzy, ostrza bagnetów ze wszech stron skierowane 
ku opartemu o słup ganku młodzieńcowi, piękna 
dziewczyna, cała w  splątanych, złotych włosach,



—  87 —

szarpiąca się w  ramionach, rękawami mundura
okrytych...

Dwaj różni ludzie, dwa różne wrażenia.
Po smaglej tw arzy kozackiego setnika przele

c ia ły  błyskawice uśmiechów swawolnych i srogich, 
czerwone usta niedbale rzuciły  do towarzysza 
słowa.

— N i c z e w o  s i e b i e  b a r y s z n i a !  S t o i t
r u s k a g o  s a ł d a t a !

Ale dowódca ro ty  pieszej słów tych nie s ły 
szał.

Szerokiemi ramionami jego wstrząsnęło drgnie
nie i krew  falą gwałtowną rzuciła się mu do bielsze
go od policzków czoła.

— E c h !  c z o r t  w a ź m i !  N a p i l i ś !  N i e -  
s z c z a s t j e  b u d i e  t !—w ykrzykną ł i z twarzą na 
której gniew w a lczył z przestrachem, kroku przy
śpieszył. Przyśpieszał go ciągle, aż biedź zaczął, 
biegnąc wpadł na wschody gankowe i zaryczał. Bo 
ryczenie to było raczej niż krzyk, grzmot to by ł 
głosu przeciągły i wyrzucający z piersi grad w y ra 
zów obelżywych i grożących. Jedną ręką pałasz 
z pochwy do połowy wysuwając, drugą ku dzie
dzińcowi wyprężał.

— Precz! precz! precz! do wozów i koni! Go
tować się do odjazdu!

Minuta, dwie m inuty i ganek opustoszał. Po 
twarzy kapitana ściekały strugi potu, ocierał ]e 
chustką, mrucząc jeszcze niezrozumiałe połaiania 
i przekleństwa. Wzruszenie, którego doznał i w ys i
łek, którego dokonał, musiały być wielkiemi.



— Siwa kobieta, kryjąca dotąd u czarnej swej 
sukni wzburzoną i rozpłakaną tw arz córki, zbliżyła 
się teraz do człowieka, który uratował życie 
i cześć jej dzieci. Drżąca jeszcze i jak papier blada 
szepnęła.

— Dziękuję.
On oburkliwie zamruczał.
— N i e z a c z t o !  n i e z a c z t o !  To moja po

winność !
Potem ruchem porywczym zwrócił się do mło

dego gospodarza domu i głosem szorstkim, ale nie 
podniesionym, nie gniewnym, mówić zaczął.

— O j w y  b e z u m c y !  co w y narobili! Ot 
nieszczęście! Ale sami... sami... sami w y winni... 
b e z u m c y  wy! ślepcy! obłąkańcy!

W strzymał się, obejrzał za siebie i, ujrzawszy 
stojącego w pobliżu setnika kozaków, na niego i in
nych zawołał, aby żołnierze gotowali się do odjaz
du, aby za minut dziesięć byli na wozach i na ko
niach, rozkazywał.

Setnik, niższy rangą, podniósł rękę do czoła, 
salutował, lecz w celu spełnienia rozkazu nie od
szedł, kobieta zaś w  czarnej sukni, już nieco uspoko
jona, znowu do kapitana przemówiła.

— Panie! Uratował pan dzieci moje... od rzeczy 
strasznych. Pragnę wiedzieć, komu wdzięczność 
jestem winna... jakie jest pana nazwisko?

Rzecz dziwna! Słowa te, głosem łagodnym i od 
wzruszeń doznanych drżącym wymówione, jakby 
czemś twardem czy ostrem w kapitana ugodziły.

Znowu pod suknem mundura zatrzęsły się jego



szerokie ramiona i znowu fala krwi aż po brzegi 
płowych w łosów  zalała mu czoło. Z ponurym błys
kiem oczu, szorstko i szybko odrzucił:

— N a  c z t o  w a m  m o j a  f a m i l j a ?  Co 
wam do tego?

Setnik kozacki, zam iany słów  tych słuchając, 
miał na ładnej, smagłej tw arzy  uśmiech zagadko
w y i przez ogniste oczy jego, utkwione w tw arzy  
kapitana, przem knął błysk zjadliwego szyderstw a. 
Potem , znowu przed starszym  rangą tow arzyszem  
stanął w  w yprostow anej postawie, z ręką do czoła 
podniesioną.

— Mam honor donieść, że żołnierze straw y 
jeszcze nie zjedli i że należy się im...

— Na konie w siadać! Do w ym arszu! S ł u- 
s z a t ’ — krzyknął kapitan i setnik z ganku za
w ołał :

— Na koń! M arsz!
Kapitan na gospodarza domu, ani na dwie 

stojące przy nim kobiety nie spojrzał, czapki jednak, 
posępnie w  ziemię patrząc, uchylił, ciężkim kro
kiem z ganku zszedł i na przygotow anego mu ko
nia w siadłszy, zwolna pomiędzy ruszający się tłum 
żołnierzy wjechał.

W  kilka minut potem, dziedziniec był już pusty. 
Jeszcze jakiś zapóźniony wóz szybko pod stajnia
mi przejechał, jeszcze za sztachetami, za budynka
mi, przebiegły jedne, drugie straże kozackie, z po
sterunków  zjeżdżające, jeszcze od oddalającego się 
i sznurem na drodze w yciągniętego wojska docho
dził poszum głosów ludzkich, z turkotem wozów
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i tętentem nóg końskich zmieszany ale dziedzi
niec pusty byl i nie było w  nim nic i nikogo, oprócz 
zdeptanych muraw, połamanych krzewów i kwia
tów, błyszczących okruchów porozbijanych naczyń, 
kałuż rozlanego trunku i podnoszących się nad tern 
wszystkiem smrodliwych, ohydnych wyziewów.

Piękna dziewczyna z roztarganemi włosami 
i nabrzmiałą od płaczu twarzą rzuciła się ku matce,
ręką na las wskazując.

— Mamciu! Oleś tam! I oni tam poszli! W ręce 
im wpadnie! zabiorą... może zabiją!...

II.
Aleksander Awicz miał lat 25, budowę ciała 

kształtną i silną, wyraziste rysy twarzy i wśród 
smagłej cery ciemnego blondyna piękne, szafirowe 
oczy.

Przed rokiem wrócił ze stolicy państwa, gdzie 
ukończył jakieś nauki wyższe, do swej niedużej, 
lecz ładnie, pomiędzy las i jezioro rzuconej wsi ro
dzinnej, w której zamieszkał.

W rodzinie i szerokiej okolicy nazywano go
wesołym Olesiem.

Słusznie go tak nazywano; bo i teraz nawet, 
gdy obóz powstańców opuścił, a w drodze, którą 
miał przed sobą, spotkać go mogły niebezpie
czeństwa poważne, na twarzy jego, ocienionej dasz
kiem małej czapki, malowało się gorące, wezbrane 
mową obfitą i uśmiechem wesołym wybuchnąć go
towe życie.

Rad był, że pomyślnie i w porę spełnił włożone 
na niego zadanie; rad był z tego, co widział i sły-
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szał w  obozie; z upału uczuć, który rozlał się po 
świecie i gorącym strumieniem wlewał się mu do 
piersi, z różnorodnych nadziei, które w  tej piersi w y 
gryw ały  radosne hejnały, z tej pięknej dziewczy
ny, która dziś o dnia brzasku żegnała go z trwogą 
serdeczną, ze swoich lat 25-ciu, z wielkiego koła 
tw orów  świeżych, wonnych, cichych, które go ota
czało, gdy na swym ulubionym koniu wąską droży
ną leśną jechał.

Są natury ludzkie podobne do wód stojących, 
które wszystko, co je otacza, odbiją w  postaciach 
sennych, mdłych, nudnych, martwych, i takie, w 
których, jak w  wartkich potokach, świat rozłamuje 
się na tysiąc świetlistych, barwistych obrazów, na 
tysiąc ognisk, tryskających promieniami i tęczami.

On miał naturę wartkiego potoku; świat tysią
cem czarodziejskich widzeń odbijał się w  jego sil
nej młodości i wrażliwem sercu, krzesząc w nich 
wesołość. Widzeń rozwiać i wesołości zgasić, ży
cie czasu jeszcze nie miało.

Las w  to letnie przedpołudnie cichy był i cho
dziły po nim tylko szmery lekkich wiatrów. Dro
żyna w  długich zakrętach biegła pomiędzy leszczy
nami, z pośród których ciekawie wyglądały białe 
i żółte oczy kwiatów. O giętkie pręty leszczyny 
i jej chłodne liście ocierały się boki konia, który 
czasem wesoło parskał. Nad leszczynami, daleko 
w zw yż i wgłąb wzbijały się iglaste i liściaste drze
wa. Żywica pachniała, ptaki szczebiotały pośród 
drzew.

Po głowie jeźdźca przewijał się różaniec my-
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śli, którego każdy paciorek miał inną barwę i z co
raz innej strony trącał o serce.

Dobrze tam dzieje się w  obozie. Zuchy chłop
cy! jak oni dzielnie te w ielkie trudy i n iewygody 
znoszą, jak nie żałują niczego, co porzucili, nie tra 
cą zapału i odwagi! Tęgo też w  ręku trzym a ich 
Naczelnik! Ciągłe musztry, ćwiczenia. I— karność! 
Przecież tam już dla kogoś nieposłusznego dół byli 
wykopali i rozstrzelanym miał zostać... ty lko  mu 
inni w yprosili życie. Co za człow iek! Jak stal har
towny, a czasem tk liw y  jak kobieta. Za sprawne 
przywiezienie wieści,— dziękował mu dziś oczyma 
więcej, niż ustami i można było w tedy przez te oczy 
zobaczyć, że dusza jego stoi w  ogniu męki...

Cóż? nie dziw ! Pu łkow nik wojsk regularnych, 
w  rzemiośle wojennem uczony, w ie zapewne, jak bę
dzie trudno. Partyzantka... No, cóż robić? Tak kra
wiec kraje, jak materjał staje...

Tu drożyna, którą jechał, w  gąszcze zarośli 
wpadła i przepadła. W strzym ał konia, rozejrzał się 
dokoła. Las, las i ty lko  las. A gdzież ten moczar, 
nad k tó ry  miał przyjechć, aby, okrążywszy go, 
znaleźć się na drodze, szerokim i trudnym objazdem 
prowadzącej ku dworowi. Czy ty lko  po opuszczeniu 
obozu nie w zią ł się b y ł na prawo, zamiast na lewo? 
Głowę miał tak pełną tego, co w  obozie w idzia ł 
i słyszał, że kto wie, czy nie popenił om yłki kapi
talnej? Trzeba zorjentować się, pomyśleć...

Stanął na strzemionach, aby dalej wzrokiem 
sięgnąć. Jakieś tam w  oddaleniu niedużem prze
świetlenie pomiędzy drzewami, które rozstępują się
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przed jakąś smugą żólto-zieloną. Może to w łaśnie 
ta  łąka błotnista... ten m oczarek?

Zwolna, w śród wysokich sosen, po spręży
stych mchach jechał ku prześwietlonemu błękitem 
nieba punktowi lasu i rozwinął się w  nim znowu ró
żaniec myśli.

G orzka szkoda, że nie jest tam z nimi, w  obo
zie i czasem naw et aż w styd. Ale nie jego w tern 
wola. Takim był rozkaz. Trochę ludzi młodych 
i oddanych musiało zostać na swobodzie, aby par- 
tji służyć w  inny sposób. Ale i na niego pora przyj
dzie... Gdy partja przechodzić będzie w  okolice in
ne, w tedy... Czy tylko przechodzić będzie? Czy 
do trw a? Czy się nie rozproszy? Naturalnie, że prę
dzej lub później musi rozproszyć się, lecz zgrom a
dzi się znowu gdzieindziej i w tedy... Ale co dziś 
będzie? co dziś się stanie? dziś... za godzinę... za 
dwie... Gdy w yjeżdżał z obozu w rzały  tam przygo
towania. Poleje się krew... padną trupy... czyje? 
Kto z przyjaciół, krew nych, tow arzyszy jego, doży
je ju tra?  Jaki będzie wieczór dnia dzisiejszego, te 
go pięknego dnia? O Boże! Ty stw arzasz takie jak 
dzisiejszy dnie piękne, całe błękitne i złote, a ludzie 
rzucają na nie czerwone plamy!

Smutek, jak ciężki kamień spadł mu na serce, 
w  którem zakipiał niepokój o wynik bliskiej bitwy 
zrazu, a potem o daleki koniec tego wszystkiego... 
Młoda w iara w  ostateczne zw ycięstw o sprawy, sil
na w iara w  powinność', którą, bądź co bądź, pełnio
ną być musi, jak kolumny złotych domów przez 
podmuch w iatru targnięte, zachwiały się w  podmu-
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cliu wątpienia, które ostrzem  strasznie bolącem 
przeszyło serce.

Życie nad gaszeniem w esołości młodzieńczej 
pracow ać zaczynało...

Ale już przybył tam, dokąd pomimo zadum y 
ciągle kierow ał konia i stanął u brzegu niedużej 
łączki leśnej. Nie jest ona tern mokrzadłem , które 
spodziewał się tu znaleźć. Gdzie tam! Sucha i kw ie
cista, iskrzy się od tysięcy żółtych jaskrów , a brze
giem jej biegną białe szlaki poziomkowego kw ie
cia. W ybiega też z niej w  głąb lasu parę drożyn w ą
skich i cienistych.

Ze zniecierpliwieniem dłonią w  czoło się ude
rzył. Głupstwo stało się kapitalne! źle pojechał! 
Odrazu pewno po opuszczeniu obozu zmylił 
drogę.

Rozgniewany na samego siebie zastanaw iał się, 
rozglądał po horyzoncie. Jedna z dwóch dróg, do 
lasu z łączki w biegających, bardziej od drugiej 
zw racała się w  kierunku dworu. W ybrał ją i poje
chał znowu wąskim  pasem zielonym, pośród gałęzi 
drzew, które co chwilę obijały się mu o pierś i gło
wę, smagając boki jego konia. Rozłożyste, pełne 
wielkiego liścia ramiona grabów, klonów, dębów* 
zarzucały mu przed wzrokiem  zasłony nieprzeni
knione, tak, że niekiedy o parę kroków  przed sobą 
nic. widzieć nie mógł. Z dołu drogi za to z pomiędzy 
traw , które ją porastały, z pomiędzy przedzierają
cych się przez gałęzie smug słonecznych uśmiecha
ły się ku niemu poziomki dojrzałe, bujne, lśniące 
wilgotnym połyskiem jak krople czerwonej rosy.
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Zapach bił od nich świeży, jak poranek, dziki jak 
ten las.

Hej, hej, żeby tu była teraz jego Tosia, tożby 
zbierała te poziomki, tożby to była radość! Jak ży
wa, stanęła mu przed w yobraźnią, dziewczyna ko
chana, cała w  śmiechu i słońcu chyląca się nad po
ziomkami, i znowu uśmiech promienny rozlał się mu 
po tw arzy.

Gdyby tak teraz, w  morzu zieleni, w  tej ciszy 
i w  tej samotnej dziczyźnie znaleźć się z nią razem, 
we dwoje... bez tego niepokoju, który jak świder 
w kręca się w  serce, bo...

Co tam z nią dzieje się teraz, z nimi w szystki
mi, z tym  dworem, w  którym  dzieckiem, pacholę
ciem, młodzieńcem, przeżył tyle godzin szczęśli
w ych? Gdy odjeżdżał, tamci nadjeżdżali. Co uczy
nili? Czegóż uczynić nie mogli? W  takich jak ten 
momentach złe sny stają się jawą, baśnie prawdą, 
niepodobieństwa — rzeczywistością. Co się tam 
dzieje te raz?  Może płomienie... może kajdany... mo
że trupy... Nie zdarzaloż się to gdzieindziej... nie
daleko, niedawno?

Pochylił nisko tw arz i wpadł w  otchłań zadu
my dręczącej, jak zły sen... Piękny koń gniady stą
pał pod nim zwolna, równo, cicho po miękkich tra 
wach. Dłoń jeźdźca głaskała go niekiedy po lśnią
cym, zaokrąglonym grzbiecie, w tedy parskał w eso
ło, zgrabną głowę jakby w  znak przyjacielskiego 
porozumienia podnosząc, to opuszczając, i znać by
ło, że pomiędzy tym człowiekiem, a tern zw ierzę
ciem panow ała zażyła przyjaźń...
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Wtem, do słuchu jeźdźca przedarło się coś nie
wyraźnego, lecz wyraźnie obcego leśnym szmerom 
i odgłosom. Jakby turkot słaby, jakby głuchy w od
daleniu tętent. W iatr ani drzewa tak nie szumią. 
Nie był to żaden z głosów lasu... Minuta, dwie 
i umilkło to, ustało. Ptaki wzamian, nie wiedzieć 
dlaczego, zaświergotały nad wąską drogą chórem 
prawie ogłuszającym, lecz niepodobna było zgad
nąć, czy rozweselonym lub strwożonym.

Zatrzymał konia i począł wsłuchiwać się w ci
szę. Nic już w powietrzu nie było, oprócz lekkich 
szmerów wiatru po gęstwinach i tego szczebiotu 
ptactwa, który uciszać się poczynał.

Może to oni, kędyś, niedaleko stąd przechodzą, 
przejeżdżają?

Po raz pierwszy uderzyła mu do głowy myśl, 
że może się z nimi spotkać. Uderzenie to było zrazu 
podobnem do wrzątku, któryby człowieka od stóp 
do głowy oblał. Ale prędko ostygać zaczęło. P rzy
puszczenie nie zdawało się bardzo prawdopodob- 
nem, bo las był ogromny i tamta droga musiała znaj
dować się stąd daleko. A jeżeli... Cóż? Gdzie drzewa 
rąbią, tam trzaski lecą! Na wojnie, jak na wojnie! 
Uczynił to, co do niego należało i jedno tylko głup
stwo popełnił, drogę w lesie zmylił... Ale przecież 
i koń,’ mający cztery nogi, potyka się czasem; cóż 
więc on, który ma jedną tylko głowę i w dodatku 
aż gotującą się od różnych myśli i niepokojów!

Jechał dalej i myślał, co w wypadku spotkania 
uczyni. No, przedewszystkiem poprosi pięknie Pio
runa, ażeby go, jak na skrzydłach wiatru, odniósł
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jaknajdalej... jeżeli będzie można, a jeżeli nie będzie 
można, to... to powie... cóż powie? Na polowanie 
wyjechał... jakto? bez strzelby i nijakiej broni? 
Więc na przejażdżkę... niby tak sobie... spaceruje 
konno po lesie, dla przyjemności, czy, jak mówi sta
ry  wuj Klemens dla „mocjonu“ ...

Uśmiechnął się na wspomnienie o poczciwym 
wuju, trochę też z pomysłu konnego dla przyjem
ności spacerowania po lesie, w  tej erze dziejów la
su, ale zaraz ogarnęło go przykre uczucie niesmaku. 
Kłamać, zapierać się, w ykrę tów  używać! W strę
tne! I najlepiej nie myśleć o tern, co się prawdopo
dobnie nie stanie.

Koniec drożyny, którą jedzie, już widać. D oty
ka, jak się zdaje, koniec ten jakiejś szerokiej drogi, 
której jednak dostrzedz niepodobna. I nic wcale, o 
parę kroków  naprzód, wyraźnie dostrzedz niepo
dobna, z za tych zasłon gałęzistych, co chwilę nad 
drożyną opadających.

Znowu odgłos jakiś, obcy odgłosom lasu. Jak
by w  pobliżu powolne stąpanie konia, a dalej, dalej, 
jakby poszum przyciszony, ale nie drzew i nie 
wiatru...

Hej! źle z nami! Tam ludzie są! Ale jacy? Kto? 
No, cóż robić? Raz kozie śmierć!

Piękny gniadosz szeroką piersią roztrącił, ro
zerwał gęsty uploć giętkich gałęzi grabowych, za 
niemi ukazała się droga szeroka i jeździec, w ychy
lający się z wąskiej drożyny, oko w  oko spotkał się 
z drugim jeźdzcem, k tó ry  nadjechał drogą szeroką

7



i szybkim, wprawnym ruchem, konia swego przo
dem ku niemu obrócił.

Spotkanie to było tak nagłe i niespodziewane, 
że oba konie jak w ryte stanęły i obaj jeźdźcy w za
jem w sobie zatopili wzroki zmieszane, lecz nie
mniej przenikliwe i bystre.

Człowiek pieczysty, na twarzy rumiany, w 
mundurze oficera rosyjskiego, bystro, podejrzliwie, 
posępnie patrzał z pod brwi zjerzonych, na młodzień
ca, który w postawie wyprostowanej, siedząc na 
pięknym koniu, zatapiał w  nim roziskrzone oczy. 
Dwa rozłożyste klony wznosiły nad ich głowami 
głęboką arkadę, z prześwietlonego przez słońce 
liścia.

Milczenie trwało krótko: sekundy; poczem, 
basowy i oburkliwy głos oficera zapytał.

— K to  w y  t a k o j ?
Z wielkim spokojem młody jeździec imię i na

zwisko swoje wymówił.
— A t k u d a ?
Wymienił nazwę rodzinnej wsi swojej, niedale

kiej stąd, w której przebywał stale..
Siwe oczy oficera roztropnem, badawczem 

spojrzeniem ogarniały go całego, od stóp do głowy. 
Ne mógł mylić się; w zwykłem, codziennem ubra
niu, bez broni, bez śladów zmęczenia w powierz
chowności własnej i konia, na którym jechał, nie 
mógł to być powstaniec. Więc czegóż w okolicz
nościach... takich, włóczy się po lesie? Ten jakiś 
dziwny gniew, posępny i nieustanny, który zdawał
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się być stałą jego cechą, w ezbrał mu w  oczach i na 
tw arzy.

Czego s z 1 a j e t i e ś po lesie? Rozum po
stradaliście, czy nigdyście go nie mieli? Ej ty, Bo
że mój, k a k i j e  b e z m o z g ł y j e  l u d i !

A potem, z wybuchem głosu i rozkazującym 
gestem ramienia.

— U b i r a j s i a k’ c z o r t u !  Do domu jedź! 
S k a r e j !  s k a r e j !

Młody jeździec, ukłonem grzecznym czapki 
uchylił, poczem konia na tę drożynę, która w to 
miejsce przyw iodła go, zawrócił.

Oj, ty, Piorunie mój kochany, przenieśże ty  mię 
teraz przez piekielne drogi! Bo oto, na szerokiej 
drodze, w  pewnem jeszcze oddaleniu, lecz bliżej 
już, niż przedtem, tentent koni słychać, turkot 
wozów...

Posłuszny głosowi i dotknięciu pana swego po
niósł go Piorun po drożynie leśnej, przez zasłony 
gałęziste, które za nim rozw ierały się, to zam ykały, 
i niósł coraz prędzej, ale krótko... bardzo krótko. 
Tuż, tuż w  pobliżu, rozległ się tętent biegnących 
koni, w śród zieleni liścia zam igotały czerwone oz
doby ubrań i długie piki zarysow ały  czarne linje. 
Kozacy przedzierali się przez las, ku dostrzeżone
mu jeźdźcowi, drogę mu zajeżdżając. Na czele ich 
pędził setnik, wysm ukły, zgrabny, piękny w  czer
wonych pasach ubrania, z czarnemi oczyma, rozgo- 
rzałemi w śród śniadej twarzy...

Jakaż słuszność tkw iła w  dwa razy powtórzo
nym w ykrzyku oficera: S k a r e j !  s k a r e j !  Mo-
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że, gdy go wydawał, przemknęła mu przez głowę 
myśl o tamtych, jak ptaki chyżych. Ale już czasu 
na pośpiech nie było.

— S t o j ! s t o j ! rozległo się i echami rozbiegło 
się po cichym, zielonym lesie. Ze wszechstron oto
czony stanąć musiał.

Oficer pleczysty i nieco na swym ciężkim ko
niu przygarbiony ku najeżonej pikami grupie jeźdź
ców powoli nadjeżdżał.

Teraz setnik kozacki zapytywał.
— K to  w y  t a k o j ?
Czy brzmienie głosu, w którym obok srogości 

czuć było wzgardliwą drwinę, czy namiętne oczy 
południowca, w których błyskała iskra złowroga, 
coś w tern człowieku i coś w tern pytaniu targnęło 
dumę pojmanego młodzieńca i dmuchnęło na żarzą
cą się w niem iskrę gniewu. Głosem spokojnym, lecz 
z okiem rozpłomienionem odpowiedział.

— Jestem człowiek!
Kozak z uśmiechem dzieląc sylaby wyrazów, 

zażartował.
— C z e - ł a - w i e k !  nie małpa? C h a - r a - s z o !  

Ale dokąd jedziecie?
— Przed siebie... w świat.
— W świat! C h a  r a s  z o! Ale skąd?
— Ze świata.
Dwa odmienne typy, dwie rasy, dwie różne, lecz 

równe sobie młodzieńcze urody. U obu wzrastało, 
coraz goręcej kipiało to, co starzy latyni wyrazili 
w przysłowiu: h o m o  h o m i n i  l u p u s  e s t .  Oczy
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ich, jak sztyletami pojedynkujące się spojrzeniami, 
nabierały połysków wilczych.

— Ze św iata?  Nie; nie ze świata, ale od m i a- 
t i e ż-n i k o w... od m i a-t i e ż n i-k o w, do których 
jeździliśce z ostrzeżeniem...

Mówił zwolna, dzielił sylaby wyrazów, słowa 
syczały mu w ustach, których uśmiech urągał, w y 
zywał.

— Tak; odpowiedział tamten; to prawda. By
łem w obozie powstańców i stamtąd jadę.

Słowa te w ypadły mu z piersi od burzy uczuć 
w zdęte j; szafranowe oczy, roziskrzone, patrzały 
prosto w  stronę przeciwnika.

W  tej że chwili zbliżył się ku niemu dowódca 
roty pieszej i ze zjeżonemi brwiami przemówił.

— Jesteście aresztowani! Zsiądźcie z konia!
Miał na rozkaz ich zsiąść z konia! O! gdyby

broń w ręku, lub pod ręką, toby w nich naprzód... 
potem w siebie... Ne miał broni... i był jeńcem.

Kiedy zeskoczywszy z konia, gestem pożegnal
nym kładł dłoń na jego szyję, usłyszał słowa powoli 
i ze świstem z ust kozackiego setnika wychodzące.

— C h a - r a s z o !  Znacie drogę do m i a-t i e ż- 
n i k ó w to i nam ją pokażecie. Usiądźcie na pier
wszym wozie i drogę pokazujcie!

Jeniec odwrócił się i znowu w twarzy kozaka 
wzrok zatopił. Nie wyglądał teraz wcale na weso
łego Olesia. Blady, jak płótno, czoło miał zmarszczo
ne i wargi drżące. Temi drżącemi, zbladłemi w ar
gami, głosem od wzburzenia więznącym w gardle, 
wymówił.
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— Zabić mię — możecie, ale nie macie praw a 
lżyć mię przypuszczeniem , że mogę zostać—zdrajcą.

Czy złudzenie to było, czy rzeczyw iście usły
szał, że kapitan roty  pieszej, cicho pod najeżonym 
w ąsem m ruknął:

— M a ł a d i e c!
A na czarne oczy setnika kozackiego, zwolna 

ciemne powieki opadły i z ustami, których piękna 
linja w ykrzyw iła  się w  uśmiech niby drw iący, niby 
zmięszany, chyżego konia swego zaw róciw szy, 
pomknął na nim szeroką drogą, ku nadciągającym  
wozom.

Na tę drogę w szedł również, z konia zsiadłszy, 
pleczysty kapitan i obok jeńca, przed żołnierzami, 
którzy dwa konie prowadzili postępując, w ciąż ku 
niemu tw arz obracał. Nie mówił nic, tylko co chw i
lę na niego spoglądał, odw racał się i znowu spoglą
dał; brwi i w ąsy jego staw ały  się mniej najeżone- 
mi, zarys ust mniej twardym ...

I nie było wcale złudzeniem to, co z pod ruda
w ych wąsów, cichym pomrukiem wyszło.

— Ach, b e z u m c y... m i e c z t a t i e l  i... n i e- 
s z c z a s t n y  j a ż e r t w y ! . . .

Doszli do wyciągniętego na drodze taboru w o
zów. Kapitan oczym a po wozach powiódł i jeden 
z nich w skazał jeńcowi. Siedziało na nim paru żo ł
nierzy.

Tw arz sw ą grubą i rumianą, od upału spotnia- 
łą, nad jeńcem pochylając szepnął.
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— O s t i e r e g a j t i e ś !  Nie r a z d r a ż a j t i e  
ich... bo... może być bieda!

Ostatnie słowa wymówił po polsku.

III.
Drogą dość szeroką, lecz najeżoną korzeniami 

drzew starych, tworzącemi sieć grubych i twardych 
garbów, powoli i ciężko posuwał się tabor, złożony 
z kilkudziesięciu wozów, napełnionych żołnierzami. 
Przed każdym z żołnierzy sterczał na pogotowiu 
w rękach trzym any karabin, z wprawionem weń 
bagnetem. Na pierwszym z wozów jechali dwaj 
chłopi ponurzy i milczący; przewodnicy po tym 
ogromnym, pełnym dróg, drożyn, zarośli, ciemnoś
ci, labiryncie leśnym. Postrach, zapłata hojna, może 
instynkty jakieś, nienawistne czy zawistne, w  mo
mentach burz budzące się, jak wichry, umieściły ich 
na tym przewodniczącym wozie.

Z przodu, z tyłu, po bokach jechali kozacy, pi
kami strącając z drzew deszcze liści i niekiedy wbie
gając do lasu, gdzie kopyta koni ich krzesały z su
chych mchów i gałęzi grady krótkich trzasków, a 
ozdoby ubrań migotały śród zieleni, jak biegające 
po niej czerwone plamy.

Z nad wozów, razem z turkotem kół, głucho 
i często o korzenie drzew stukających, podnosił się 
przyciszony pogwar głosów ludzkich. Czy przyci
szał go rozkaz przez dowódcę wydany, lub tłumiły 
pracujące w  tych licznych piersiach niepewności 
i grozy tego lasu? Trudno wiedzieć, ale podobne to 
było do groźnego i zarazem trwożnego pomruku



zwierza, który idzie ma tap i rozgląda się, czy nic 
zobaczy myśliwców. Myśliwcy nakrywać się ttuii mo
gli za każdym zakrętem drogi, za każdą firanką .za
rośli, w każdym z niezliczonych cieniów, które wśród 
drzew wysokich stały lak czarne (olbrzymy, gdzie
niegdzie ztotemi strzałami od słońca przebijane..

Las nabierał coraz wyższego, ściślejszego 
podszycia i listowia, droga, z nieznacznym skło
nem w dół opadająca stawała się wilgotna. Zniknę
ła z jej powierzchni garbata sieć korzeni, nkazały 
się natomiast wyżłobienia, w różnych Mernmkach 
poczynione przez wody, które wiosną mnsiały tan 
rozlewać się szeroko, a teraz niedobrze Jeszcze 
przez majowe ciepła osaszone, gdzieniegdzie szkli
ły się w dłangich brózdach i dość głębokich wądo
łach..

Wyraźmem było zbliżanie się do gruntów miiz- 
kich, mokrych, które mniej niż iinne sprzyjają roś
linności wzwyż bajającej, lecz za to z hojnością o- 
gromną mdzielaią życia jej tworom niższego wzros
tu.. Drzewa stawały się rzadsze, niższe, cieńsze, po
krzywione, sękami osiadłe, czernią Jakąś powleczo
ne, natomiast z oba stron drogii powstawały nie Jaż 
Jak gdzieindziej zarośla przezroczyste, na wyłomy 
porozrywane, lecz nieprzerwane ii gęste natłoki 
krzaków i karłowatych, czy miie dorosłych, drzewin.

Wóz przewodniczący skręcił w bok ii, opusz
czając szeroką drogę wjechał na groblę wąską, 
z dwa stron głębokiemi rowami obrzeżoną. W ro
wach stała woda biaława, ziielomawą płeśniią gdzie
niegdzie powleczona; za rowami wznosiły siię śdia-
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ny zarośli, u góry  w  niezliczone nierówności po
strzępione, lecz od dołu przedstaw iające  pow ierzch
nię ściśliwą, gęsto z prętów, gałęzi i niezliczonego 
listowia zbitą i splątaną.

B y ły  to n ieprzejrzane szeregi i t łum y leszczyn, 
malin, kalin, jeżyn, m ałych wierzbin, olszyn i osin, 
bzów  dzikich, łóz, sitowia, olbrzymich ajerów i ko- 
saćców , jakichś t ra w  wysokich i rozczochranych, 
jakichś pasoży tnych  palców i wieńców, które to 
w szys tko  oplatały, a z tych powikłań i uplotów 
z całej tej gęstw iny  linji i ksz ta łtów  o tysiącznych 
kierunkach i formach, w  górze i w  dole; w ychyla ły  
się białe ba ldachy bzów  dzikich, liljowe kielichy 
kosaćców , żó łtaw e gw iazdy jakichś roślin bagien
nych, m ętnością b a rw y  oznajmiające zbliżające się 
k ró lestw o m artw ych  w ód i grzązkich topielisk. Słoń
ce rzucało na te ściany zielone i ukwiecone pozłotę 
dla oczu p rzykrą  i olśniewającą, w śród  której w ą s 
ki szlak grobli przypom inał czarnego węża, k tóryby 
na słońcu w y g rz e w a ł  pogarbioną i gdzieniegdzie 
mętnie połyskującą skórę. Mętnemi połyskami św ie
ciła w oda ,s to jąca  w  wyżłobieniach i koleinach grobli.

O dy w ozy, tabor składające, w jechały  na grob
lę, unoszący się nad niemi pogw ar głosów umilkł 
i słychać było tylko nie turkot, ale szum kół bardzo 
powoli p rzesuw ających  się po rozmiękłym gruncie, 
czasem klapanie w ody  pod kopytami koni, czasem 
na jednym z w ozów  w y k rz y k  pijany, lecz krótki. 
Z głów żołnierzy nie ulotniły się jeszcze całkow i
cie opary  wódki w  godzinach porannych z kuf 
owych w e dw orze  wypitej, lecz miejsce, w  którem
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się znaleźli, głuchym niepokojem, czy niewyraźnem  
przeczuciem, pozamykało im usta i wzamian szero
ko pootwierało oczy.

Kapitan wyjechał na czoło taboru i słychać by
ło, jak z ponuremi przewodnikami. zamieniał słowa  
groźbą brzmiące, to znowu w  znaki zapytań zagię
te. Oni odpowiadali.

— Inaczej jechać nie można. Innej drogi do nich 
niema. Jest kędyś inna, ale jeszcze gorsza i... 
dalsza...

Na wielkim, ciężkim koniu, sam ciężki i ponu
ry, powracał oficer wzdłuż taboru i wzrok jego 
upadł na siedzącego wśród żołnierzy młodego jeń
ca. Zawrócił konia i obok wozu tego jechać za
czął.

Wtem, stało się coś tak przeraźliwego, jak pio
run lub nagła śmierć. W e wznoszących się po obu 
stronach grobli ścianach zielonych rozległ się 
grzmot wystrzałów i wypadły z nich roje ognistych 
błyskawic. Z pomiędzy jadących na czele kozaków  
paru spadło z koni, pod paru innymi konie upadły, 
na wozach też widać było ciężkie postacie, walące 
się na wznak i broń z rąk wypuszczające.

Zasadzka; jeden z najstraszniejszych środków, 
przysługujących wojnom partyzanckim.

Na wąskiej grobli powstał ruch, pełen zamętu 
i podniosła się wrzawa pełna krzyków.

Żołnierze zeskakiwali z w ozów  i bez ładu za
równo jak bez widzialnego celu, strzelali do zarośli; 
przestraszone konie skręcały wozy, które stając 
w  poprzek drogi, lub w  połowie wywracając się do



rowów, czyniły niemożliwem jakiekolwiek formo
wanie się żołnierzy w  szeregi lub oddziały; gibcy 
kozacy na chyżych swych koniach przeskakiwali 
rowy i usiłowali wdzierać się w  gęstwiny, które 
stawiały opór i z których, co minutę, nowym grzmo
tem i z nowemi błyskawicami wypadał rój pocis
ków; ciała ludzkie, pociskami dosięgnięte, padały 
na rozmokłą ziemię grobli, na koła i brzegi wozów, 
pod kopyta rozszalałych koni, do wody, napełnia
jącej rowy. Powietrze napełniło się w rzaw ą ludz
ką i zwierzęcą, gromami i grzmotami strzałów, kłę
bami prochowego dymu.

W śród piekielnego tego zgiełku i zamętu, kapi
tan z wielką przytomnością i odwagą, głosem i ru
chami, usiłował w tę dziwną walkę wlać ducha po
rządku i jedności. Ale potężny głos jego, w yrzuca
jący z szerokiej piersi słowa komendy, zatapiał się 
we wrzawie, a formowane przez niego szeregi i od
działy, wnet chwiały się i rozpraszały, rażone 
z przodu i z tyłu, z za obu ścian zarośli, ukrywają
cych wroga. Zziajany koń jego za wielki był i za 
ciężki do obracania się na przestrzeni wązkiej, 
wśród bezładnego ścisku ludzi i rzeczy. Parę razy 
tylne nogi jego ześliznęły się do rowu; parę razy 
stanął dębem przed nagle upadającym trupem koń
skim czy ludzkim. Po tw arzy kapitana lały się stru
gi potu, w  oczach świeciła rozpacz, kule, jak gwiż
dżące pszczoły latały dokoła głowy jego i ramion. 
Jedna rozdarła mu rękaw mundura i drasnąć musia
ła ramię, lecz on nie zdawał się czuć tego ani spo
strzegać; z szybkością, na jaką tylko liczne przesz-
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kody pozw alały, pędził ku garści żołnierzy, która 
plecami odw róciw szy się do pola bitw y, poczynała 
biedź ku początkowi grobli. Zabiegł jej drogę, gło
sem gromił i błagał, ruchami pałasza zachęcał i na
pędzał, aż powróciła, aby zw iększyć na grobli za
męt ciał i huk w ystrzałów , ku niewidzialnym celom 
kierowanych.

Część kozaków, pod wodzą setnika, przesko
czyw szy row y, zdołała przedrzeć cię w  zarośla 
i słychać tam było wściekłe krzyki, zgęszczone 
strzały, z trzaskiem  pękające pod naporem koń
skich piersi gałęzie drzewne, czy pod końskiemi 
kopytami kości ludzkie.

Nie trw ało to w szystko jeszcze nad ćw ierć go
dziny, a już wodę w  row ach stojącą i traw ę nad ro- 

' wami, tu i owdzie zabarw iała krw aw a czerwoność.
Aleksander stał na wozie, u którego dyszla z 

szyją ruchem męczeńskim w ykręconą leżał zabi
ty  koń. Bezbronne ręce zaciskał około jakichś s te r
czących na wozie przedm iotów i cały naprzód po
dany, wzrok szeroko rozw artych oczu w ytężał ku 
ziejącym kulami i ogniem zaroślom. Zdawać się mo
gło, że dusza z niego w yszła i znajdowała się po 
tamtej stronie zielonej ściany, pomiędzy tymi, któ
rych kule lada chwilę zadać mu mogły śmierć. Nie 
było takiej sekundy, w  którejby nie mógł zginąć 
i myśl okropna!—zginąć z rąk, które kochał. Czy 
myśl ta  przechodziła mu przez głowę, dokoła której 
ze świstem i gwizdem przelatyw ały kule? Czy 
może nie miał w  głowie żadnej w yraźnej myśli, 
oprócz tej jednej, palącej, że nie jest, że nie może
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być tam... z nimi? Sam nigdy w przyszłości spra
w y przed sobą zdać nie mógł. Ale co chwila pot 
zimny oblewał mu czoło i oddech zatrzym yw ał się 
w  piersi w  oczekiwaniu czegoś niewyraźnego, nie
pojętego... w yjścia ich może z. za tej ściany, która 
ich zasłaniała, skrzydeł może, któreby jego do nich 
przez tę ścianę przeniosły, śmierci może. Nagle za
drżał od stóp do głow y i trzęsącem i się wargami 
krzyknął.

— Apolek!
Z obłąkanemi praw ie pobłyskami oczu w pa

tryw ał się w  młodzieńca, k tóry ruchem gibkim w y 
padł z pomiędzy zarośli i, u stóp ich na jedno kola
no przykląkłszy ze strzelbą do oka przyłożoną, 
strzelać począł. Zuchwały ten rycerzyk, w  zapale 
młodzieńczym nie dość zapewne rozkazom wodza 
posłuszny, zapragnął może spotkać się oko w oko 
z tymi, z któremi w alczył, dokazać wiele, dokazać 
więcej od innych. W yskoczył z za osłony, na jedno 
kolano ukląkł, strzelał... karm azynow a konfederat- 
ka zsuw ała się mu z ciemnych włosów, odsłania
jąc gładkie i ogorzałe czoło, oczy nieco zmrużone 
napełniała uw aga wytężona, a na usta pod drob
nym wąsem, w ystrzeliw ał uśmiech niemal chłopię
cej przekory. Nagle zaw o ła ł:

— Oleś! A ty  tu skąd?
Dostrzegł stojącego na wozie jeńca, lecz na

tychm iast o nim zapomniał, znowu ze strzelbą do 
oka przyłożoną mierzył, strzelał, aż stała się z nim 
rzecz, jak piorun, szybka i śmiertelna.

Z zarośli w ypadł setnik kozacki na koniu, z któ-



rego uda krew ciekła i którego już wspinał, aby 
rów z powrotem na groblę przeskoczyć, gdy zuch
wały rycerzyk w karmazynowej czapce zmierzył 
do niego, wystrzelił i—kozak, w pierś kulą ugo
dzony, spadł z konia, rozciągnął się u stóp zarośli. 
A w chwilę potem, tak krótką, że w niej powieka 
ludzka zaledwie mrugnąć by zdołała, z grobli na 
drugą stronę rowu przeleciała kula inna i utkwiła 
v/ czole rycerzyka, który padł także...

W ówczas Aleksander uczuł na tw arzy gorą
cy oddech konia, a tuż przy uchu jego zaszemrał 
ciężki szept kapitana.

— K t o  e t o ?  K t o  e t o ?
Stał na koniu, blady jak kreda i palcem na zabi

tego powstańca wskazując, z obłąkanemi prawie 
oczyma młodego jeńca zapytywał.

— Apolek? R a z  w ie  e t o  Apolek? Apolek?
Tak, Apolek.
Dwie piersi: oficera i jeńca szybko, z głuche- 

mi jękami, dyszały.
— Karłowickij?
— Karłowicki.
— B o h  m o j ! krzyknął kapitan i był to krzyk 

przerażenia, bólu, nie wiedzieć jeszcze jakiego uczu
cia, ale które piersi rozrywało.

U stóp zarośli, u brzegu mętnie połyskującej 
wody, leżeli niedaleko siebie na zielonej trawie 
rozciągnięci, dwaj urodziwi młodzieńcy, jeden czer
wonym, drugi czarnym pasem przepasani, jeden 
z rozdartą i skrwawioną odzieżą na piersi, drugi 
z czarną i sznurek krwi sączącą plamą pośród czo-
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la. G łowy ich okryte były  czarnemi i ciemnemi 
włosy, a czapki deleko na zieloną traw ę odrzucone, 
dwoma różnemi odcieniami czerwoności iskrzyły 
się w  słonecznem świetle. I przeglądało się iskrą 
nieruchomą światło słoneczne w  szkle m artw ych 
ich oczu...

IV.

Od dnia klęski, którą w  lasach poleskich po
niósł oddział pieszego i konnego wojska, od dnia, 
w którym  wspólnie z kilku tow arzyszam i poległ 
w  bitwie Apolek Karłowicki, a Aleksander Awicz 
do więzienia, znajdującego się w mieście najbliż- 
szem, przez resztkę pobitego wojska odwieziony 
został, kilka tygodni upłynęło.

Na świecie był już lipiec upalny i duszny. Na 
szerokie pola kładły się pod ścinającym je sierpem 
obfite zboża i płynęły szelesty złotej słomy. W rze
kach, jeziorach, strumieniach leśnych i brodach łą
kowych w ysychały  w ody; nad złotemi polami, nad 
żółknącemi w upale łąkami, nad lasami, stojącemi 
w kamiennych ciszach, szerokie koła pod w yiskrzo- 
nein sklepieniem nieba zataczały uczące się latać 
bociany.

Trzypiętrow y gmach więzienny wznosił się 
nad niskiemi domkami miasteczka, jak wszystkie 
więzienne gmachy, ponury, nagi, zczerniały, za
mknięty. U dołu jego, na dziedzińcach i na piętrach 
niższych rozlegały się czasem hałasy, krzyki, roz-
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mowy, szczęki broni, lecz okna rzędu najwyższego 
pod czerwonemi gzemsami dachu zdawały się 
przez otwory krat żelaznych oddychać milczeniem 
i samotnością.

Im wyżej, tern samotniej. Nie dochodziły tam 
z dziedzińców i piętr niższych żadne głosy ludzkie 
i nie dochodził mały, uliczny gwar miasteczka. Cza
sem tylko słychać było krótkie rozmowy zmieniają
cych się szyldwachów, wlokące się kroki dozorców 
lub zgrzyty kluczy obracanych w zamkach, otwie
ranych i zamykanych cel. Im wyżej, tern piękniej. 
Z tych okien, wysoko wzbitych nad ziemię, wzrok 
mógł dostrzegać trochę złotego pola, które miastecz
ko otaczało, pasek lasu za polem i w południe czar
ne sylwetki bocianów, zataczające pod niebieskim 
błękitem szerokiego koła. Bociany, z oddala znacz
nego, w ydawały się bardzo małemi: wzamian, wiel
ka zawsze twarz słoneczna, co wieczora po skłonie 
nieba spływała za pasek lasu i zapalały się potem 
nad nim zorze wieczorne.

Im wyżej, tern smutniej. Na skrawek przestrzeni 
wolnej, na ptaki skrzydlate, na niebo i światło nie
bieskie patrząc, te wysoko usadzone okna więzien
ne, zdawały się być oczyma, nalanemi czarnością 
nocy.

Za jednem z tych okien, w izbie więziennej, jak 
wszystkie więzienne izby, ciasnej, nizkiej, zczer- 
niałej i ponurej, Aleksander Awicz siedział pod 
ścianą na wązkim zydlu i czytał. Przed nie
wielu dniami posiadł pozwolenie otrzymania z ze-
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wnątrz kilku książek i nie wiedział zupełnie, czemu 
lub komu tę ulgę w  losie swym miał przypisać.

Bo aż do tych dni ostatnich, surowość postę
powania z nim, równą była ciężkości jego przewi
nienia. Za jego to właściwie sprawą wojsko ponio
sło klęskę od ostrzeżonych przed niem powstań
ców, czyn ten stwierdził własnem wyznaniem, sam 
w lesie uczynionem i po kilkakroć już powtórzonem 
przed odbliczem komisji śledczej. I zachowanie się 
jego przed tern zbiorowem obliczem do łagodności 
skłaniać nie mogło. Na mnóstwo zadawanych mu 
zapytań nie miał nigdy odpowiedzi żadnej, oprócz 
stałego potwierdzenia czynu, którego dokonał sam. 
Należał do najodporniejszych, najtwardszych. Do 
najmniej mównych także, bo czuł, że gdy raz otwo
rzy usta, wszak znowu, jak płomień, zagorzeć mo
że w  uniesieniu takiem, z jakiem setnikowi kozac
kiemu rzucił swoje wyznanie.

Zniósł wiele — i cierpienie przeciągnęło po nim 
sw ó j: rylec i swój pendzel. Schudł i spłowiało mu na 
tw arzy  męskie jej przedtem zabarwienie. Na czo
le w yry ły  mu swe blade piętno dni głuche i noce 
bezsenne, w  oczach odbiła się tęsknota, otoczona 
wspomnieniami'i ustępująca tylko przed niepoko
jem, pełnym grobowych widm. Jednak z młodzień
czych tych oczu blask i ogień nie znikły i na po
bladłe usta przypomnienia rzeczy minionych spro
wadzały niekiedy uśmiechy, z których lada promień 
życia wykrzesać mógł dawny śmiech wesoły i pu
sty. Ale wysubtelniał i wyduchowniał. W wyszczu- 
plonem ciele czuć było jakąś sprężynę, która wypro-

8
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stow ywała je dumnie i jakąś pieśń z nutą smętną, 
lecz wzbijającą się wysoko.

Przez małą, otw artą w  oknie szybkę, powiał 
wiatr i zlekka poruszać mu zaczął na głowie ciem- 
nopłowe włosy. Jakby ręka jakaś opuściła mu na 
głowę orzeźwiającą pieszczotę, jakby coś z zewnątrz 
na niego zawołało. Książka wypadła mu z ręki. 
Porw ał się, prawie swawolnym ruchem dawnego 
Olesia na zydel wskoczył, przy oknie stanął, przez 
otwartą szybkę patrzeć zaczął. Patrzał na zawie
szoną nad dalekim paskiem lasu twarz słońca, 
ogromną i jaskrawą, na szmat złotego pola, po któ- 
rem na kształt czarnych kropel roiły się malutkie 
z oddalenia istotki i głęboka brózda cierpienia prze
rżnęła mu czoło.

W  tej chwili, w  ogromnym zamku zazgrzytał 
klucz i z za drzwi nieco uchylonych, basowy głos 
męski zapytał.

— P a z w a l a j e t i e ?
Ze zdziwieniem więzień spojrzał na tego grze

cznego gościa, który, przed wejściem do celi w ię
ziennej, o pozwolenie wejścia do niej prosił.

Był nim oficer dość wysoki, barczysty i ciężki, 
z twarzą grubą, choć dość kształtną, z czołem od ru
mianych policzków bielszem i rudawemi nad niem 
włosami. Srebrną, wązką taśmą, z zawieszonym 
na niej pałaszem, ukośną linją przepasywała mu 
piersi i plecy, okryte obcisłym mundurem.

Cela była ciasna; drzwi jej znajdowały się 
o kilka kroków od okna, u którego, z zydla zesko
czywszy, stał Awicz. Oficer zatrzymał się o krok
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jeden przed drzwiami, k tóre  zam knęły  się za nim 
i znowu kluczem obracanym  w  zamku zazgrzyta ły .

— Nie chciałbym m i e s z a ć ,  zaczął, i jeżeli 
n i e  w  c z a s  przychodzę...

Mówił niezmiernie zepsutą polszczyzną.
— Owszem, w ahającym  się głosem i w pa tru 

jąc się w  gościa, odpowiedział więzień; wszakże 
to pan był... tam... z wojskiem?... Czy może m y
lę s ię?

Nie odpowiadając na zapytanie, gość z pod ru
dego w ąsa  mrukliwie wym ówił.

— Mam honor rekom endow ać się, Apolinary 
Karłowicki.

— Karłowicki?... Apolinary? z ruchem na jw yż
szego zdziwienia zaw ołał więzień.

Skłonił się oficer. — I Karłowicki, i Apolinary. 
Dziwi się pan... nu, różne s ł u  c z a j ę  na świecie 
bywają...

— K rew ny może biednego Apolka?
Oficer ręką po białem czole powiódł.
— To był mój s try jeczny  brat. Jego ojciec 

i mój ojciec byli r o d n y m i  braćmi.
W  celi, oprócz wązkiego zydla przy ścianie, 

którego jeden koniec, więzienną pościelą okryty , 
naśladował łóżko, znajdował się jeszcze stołek dre
w niany i k rzyw y , brudny, z popękanych desek zbi
ty  stół. Oficer postawił stołek przy k rzyw ym  sto
le i usiadł.

— Ja  p r z y  s z e d ł, aby z panem o nim pomó
wić... ja tego chłopca lubił... on mnie był d o r o g... 
ja dziś tu w  więzieniu cały  dzień dyżurnym... więc
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pomyślał sobie: pójdę rozpytam  się o niego... kie
dy? jakim sposobem ? bo ja nigdy nie spodziewał 
się... On w  Moskwie uczył się. D wa lata uczył się 
tam i do starszego b rata  na św ięta wielkanocne po
jechał. N u  d a !  Jak  pojechał, tak i nie powrócił. Oni 
tu swój m ajątek gdzieś mają... w ięc pan jego pewno 
znałeś? Czy pan jego znałeś?

— Zbliska, mieszkaliśmy w sąsiedztwie nie
dalekim.

— D a ! d a !  Jak tylko mnie pan tam... w  1 e s u, 
swoje nazwisko powiedział, ja zaraz przypomniał 
sobie, że gdzieś je słyszał, a potem i to przypomniał, 
że od Apolka słyszał... On mnie w szystko opowia
dał, jak dzieckiem był, kogo znał, z kim bawił się... 
Ach n i e s z c z a s t n y j !  jak on tam popadł? Kto 
jego nam ówił? Taki młody... i d o b r !  A c h  d o b r !  
K a k o j e  u n i e w o  b y ł o  d o b r o  j e,  c z y s t o -  
j e,  d i e t s k o j e  s i e r d c e !

Zwiesił głowę i żałość głęboka rozlała się mu 
po tw arzy. P rzytem  widać było, że w  chwili w zru
szenia na usta jego ciśnie się mowa, do której przy
w ykł i w  której był biegłym. Podniósł po chwili gło
w ę i spotkał się oczym a z utkwionym w  niego, 
zdziwionym w zrokiem  więźnia. Iskra gniewu zami
gotała mu w  chmurnych oczach.

— Pan dziwisz się! Czego dziwić się? Dla cze
góż to Apolek, bratem  moim być nie mógł. Na św ię
cie różne s ł u c z a j e bywają. Ot, dwóch r o d 
n y c h  braci było, daleko od siebie mieszkali. Jeden 
z o s t a ł  s i ę  p r z y  m a j ą t k u ,  a drugi go stracił 
i, jak stracił, na s ł u ż b ę poszedł... w t w i e r s k i e j



gubernji służył. N u  d a! Tak  Apolek był syn jednego 
brata , a ja by ł syn drugiego... d i e d u s z k a  nasz 
miał imię, Apolinary i nas obydwóch tak nazwali. 
Ale s try ja  ja nie znał, bo o n r a n o umarł i ja do tego 
czasu nigdy tu nie przyjeżdżał, a teraz  u w y !  ze 
swoim pułkiem przyjechał, żeby in i a t i eż uspo
kajać. I oto co zobaczył! Apolka zabitego zobaczył... 
c h ł o p c a  m e g o  m i ł e g o  b r a t a !

P rzyw iązan ie  do poległego powstańca, dziwnie 
jakoś w  grubym  człowieku tym, tkliwie ujmowało 
m łodego więźnia i zaciekaw iał go ten oficer, z na
turą, jak się zdawało , dość złożoną. Zapytał jakim 
sposobem mógł tak  z blizka znać stryjecznego brata, 
skoro nigdy dotąd w  kraju nie był. Oficer z pośpie- 
chem odpowiedział.

.— J u ż  m ó w i ł ,  że on dw a lata był w  Mosk
wie, a ja tam w ted y  z pułkiem stał. N u  w  o t my 
gdzieścić spotkali się... jedno nazwisko... py ta  się on 
mnie: czy nie k re w n y ?  A ja już wiedział, kto on 
i m ówię: ja w asz  stry jeczny  brat! Tak on, s i e r- 
d i e c z n y  j i za szyję mnie objął...

Zatrząsł mu się głos w  gardle, grubym kołnie
rzem m undura otoczonem.

— Familji ja nie mam, nikogo swego na ś w  i e- 
t i e nie mam... k rew  odezw ała  się... polubił brata... 
I jak nie polubić? Taki dobry, s i e r d i e c z n y  
chłopak. I k r a s a w  i e c że on był! I on mnie polu
bił, choć czasem  i s i e r d z i ł się na mnie, n u  ta  m, 
za różne głupstwa, ale zaw sze  potem przychodził 
i mówił... „ ty  biedny... co ty  winien“...

Zamilkł, ramieniem uczynił gest rozpaczy.
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— Co tam już gadać! Co opowiadać. Minęło, 
p r o p a ł o! Już jego na świecie niema... Ale...

W yprostow ał się, chmurne jego oczy z w y ra 
zem prośby utkw iły w  tw arzy  więźnia.

— Ale teraz ja p o s z e d ł  pana prosić, żeby pan 
mnie w szystko o nim opowiedział: jak się to stało? 
Jak do tego przyszło? Kto go nam ów ił?

Opowiadanie było krótkie. Nikt go nie nam a
wiał i przyszło do tego w  sposób prosty. Chłopak 
był żyw y, szlachetny, kochał kraj, kochał ideię, 
uniósł go ten prąd, który unosił innych.

Oficer słuchał z głową spuszczoną, w  ziemię 
patrząc.

— G ł u p o s t ’! — sarknął.
— Co jest g ł u p o s t i ą ?  — uśmiechnął się 

Awicz.
— A w o t, te w szystkie w asze ideje i p r ą d y !
— W ieleby o tern mówić — z nowym uśmie

chem rzucił więzień.
— Ja  i chciałby z panem wiele o tern pomówić... 

chciałby bardzo... Nu, ale to później, kiedy ja tu in
szego dnia przyjdę... a teraz ot, co ja jeszcze chcę 
panu powiedzieć...

Dłonie na kolanach oparł, łokcie z fantazją nie
co rozstaw ił; do chmurnych oczu jego zabłądził 
nikły uśmiech.

— Ja  nie tylko dlatego tu przyszedł, aby o Apoł- 
ka rozpytać się, ale i dla tego także, n u  d a !  dlate
go, żeby się poznać z panem... w y mnie tam w  lesie 
podobali się... Na koniu jeździcie, jak wojenny c z ł o 
w i e k  i w  o t, śmiało w y w tedy w  oczy kozackiemu
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s e t n i k u  patrzyli, jak on wam t ę g a d k ą n i z o s t ’ 
powiedział, to u was iskry posypały się z oczu i od
powiedzieliście jemu dobrze! Nu i odwaga to była! 
Z gołemi rękami pomiędzy s z t y  k a m  i i pikami! 
Ja w tedy pomyślał sobie: m a ł a d i e c !

— 1 nawet powiedział to pan, słyszałem! — 
z wytryskującą na twarz wesołością zaśmiał się 
więzień.

— Ni e u  ż e l  i t a k ?  Powiedział? Nu może 
i powiedział. Mnie wtedy wszystko we środku prze
wracało się, a jak we mnie wszystko we środku 
przewraca się, to ja wtedy czasem sam do siebie ga
dam.

Śmiał się. Śmieli się obydwaj.
— A czegóż panu wtedy wszystko przewraca

ło się we środku.
Uczynił gest niechęci, sposępniał znowu.
— Długoby o tern gadać. Może kiedykolwiek 

później, jak inszego dnia przyjdę. Ale teraz powiem 
jedną rzecz, żeby pana pocieszyć! Ja  widział, że pan 
konie lubisz i tego, na którym pan jechałeś, oczyma 
przeprowadzałeś na pożegnanie, tak jakbyś z przy
jacielem żegnał się. To piękny koń i, bestja, rozum
ny. Ja nie chciałbym, żeby on w złem ręku zmarno
wał się i dlatego poprosił, żeby jego mnie oddali. 
Tamten mój stary już był i za ciężki. Nu d a !  Ten 
koń u mnie jest teraz i ja mogę pana pocieszyć, że 
on zdrów i że ja z nim obchodzę się, jak z dziec
kiem.

Więźniowi rzeczywiście oczy paliły się z ra
dości.
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— Mój Piorun! myślałem, że zabity, albo że go 
męczą, głodzą... Dziękuję panu i za dobre dla niego 
chęci i za miłą o nim nowinę. Lubiłem... nie! kocha
łem to piękne, rozumne zwierzę, wogóle przepadam 
za końmi!

— To tak, jak ja! — zaw ołał oficer; od dzie
ciństwa za końmi przepadałem i choć my z niebosz
czykiem ojcem w  miasteczku mieszkali, to małym 
będąc, zaw sze o d n a k o ż  choć szkapy jakiej do
padnę i lecę na niej na miasteczko, na złamanie kar
ku, tylko że u nas w  pieszych pułkach, oficerskie 
konie nietęgie! Ot ten pański... jak on nazyw a się? 
P iorun? Dobrze, ja będę go tak nazywać... takie 
rozumne zw ierzę przyw yka do swego... jak to po
wiedzieć.

— Imienia!
— D a! d a! i jak na niego zaw ołać tym  i m i o -  

n e m, do którego przyw ykł, to głowę odw raca, al
bo jak dziecko za człowiekiem idzie. Ten pański P io
run, to krwi a n g l i c z a ń s k i e j  koń, p raw da?

— Półkrw i — odparł więzień.
— Takie czasem najlepsze.
P rzez kilka minut rozmawiali o różnych rasach 

koni, ich przymiotach i przyw arach. Ożywili się 
obaj. Więzień zaśmiał się raz głośno i w esoło; ofi
cer zmienił się do niepoznania w tej poufałej gaw ę
dzie o przedmiocie wspólnie ulubionym. Zaczął już 
naw et z mniejszą niż przedtem trudnością mówić 
po polsku i, czasem zatrzym ując się w śród mówie
nia, zapytyw ał: jak to powiedzieć?...

— Przepraszam  pana, że zapytam, — zaczął



więzień, ale chciałbym wiedzieć, gdzie się pan uro
dził?

— Gdzie ja urodził się? W  majątku ojca, w wi
leńskiej gubernji, ale cztery lata miał, kiedy ojcu 
ten majątek za długi sprzedali i on zaczął o służbę 
starać się. Sużbę prędko on znalazł, ale aż w 
t w  i e r s k i e j gubernji! I my tam wyjeżdżali, kie
dy ja pięciu lat jeszcze niemiał. Ale dlaczego pan 
mnie o to pytał się...

— Tak... z wahaniem odpowiadał Awicz, mó
wić... pan zapomniał!...

Oficer ręką machnął.
Ech! jak ja dzieckiem był, to w domu zaw 

sze po polsku mówił, ale jedenaście lat miał, kiedy 
do korpusu ojciec oddał... Już on wtedy, p r z y 
z n a ć  się, troszkę pił i był bardzo biedny, a w  kor
pusie na rządowy s z c z o t ,  nic nie kosztowało... 
Tak ja tam i zapomniał... a potem, gdzie było przy
pominać? Jak z Apolkiem często widywał się, to 
troszkę sobie przypomniał, bo on inaczej jak n a 
s w o i m  r o d n y m  j ę z y k u  rozmawiać nie 
chciał...

— Jak to swoim, czy i nie pańskim także? Chy
ba matka... przepraszam, że jeszcze zapytam, kim 
była matka pańska?

— Jakto kim?
— Jakiej narodowości?
— N a r o d n o s t i ?  Jakiejże ona mogła być? 

Tak samo w wileńskiej gubernji urodziła się... 
polka...



Wpół śmiejąc się, wpół z przykrern uczuciem
Awicz zawołał:

— A no to pan z pochodzenia jest polakiem cał
kowitym!...

Sposępniał znowu oficer.
— Z p r a i s e  h o ż d i e n j a  d a... n o co znaczy 

p r  a i s c h  o ż d i e n  j e? Ot, powiem panu, że ja, 
nim tu z wojskiem przyjechał, nigdy o takich rze
czach nie myślał. Nie przywykł. A jeżeli kiedy i po
myślał, to zawsze tylko tyle, że takie rzeczy p o ł- 
n o  n i c z e w o  nie znaczą. I teraz dopiero ja zaczął 
o nich myśleć... i zaczęło mnie zdawać się, że one 
coś znaczą.

Spojrzał na zegarek.
— A d n a k o ż ,  mnie pora! Zasiedział się ja u 

pana. Czy pan pozwolisz mnie czasem przychodzić? 
S y m p a . t j u  ja mam do pana i bardzo pana ża
łuję.

Rozejrzał się po celi.
— Smutno tu siedzieć... samemu... w  niewygo

dach? a?
— Niewesoło. Ale teraz mniej smutno, bo książ

ki czytać pozwolili i nawet nie wiem — skąd ta 
łaska?

Dziwny uśmiech przewinął się po zmarkotnia- 
łej już przedtem tw arzy oficera. Było w  nim figlar- 
ności trochę i wewnętrznego trjumfu, które jed
nak prędko zgasły. Na książkę leżącą na zydlu spoj
rzał.

— Ja czytać nie przywykł... ale temu, kto przy
wykł...



—  123 —

— Temu, kto p rzyw ykł,  podjął Awicz, książka 
daw ać  może chwile szczęścia w  nieszczęściu...

— Nu, to dobrze, że pan ją teraz  masz!
Podniósł się ze stołka. W estchnął.

- Nie chce się iść! Niby to pan zamknięty sie
dzisz, a ja po wolnym  świecie chodzę, a a d n a k o ż  
może panu... jak to pow iedzieć? może panu i nie go
rzej niż mnie. Bo jaki to św ia t?  Brzydki, podły 
świat... k rew  ludzka na nim się leje... ludzie jedni 
drugich nie nawidzą... I najgorsze to, że człowiek 
sam siebie nie rozumie i czasem  sam na siebie 
chciałby plunąć... To i niechce się czasem po tym 
świecie chodzić!

Głębokie, gnębiące cierpienie rozlało się mu 
po tw arzy .

— To przyjdź pan znowu kiedykolwiek, skoro 
ta  moja nora tak się panu podobała, uprzejmie 
rzekł Awicz.

— P  r z y  j d u... mnie można do pana przycho
dzić. Nikomu nie można, a mnie można...

—  Dlaczegóż to?
Oficer zniżył głos.
— Plecy , widzisz pan, mam! W o t  dlaczego.
— Jak to  p lecy?  Co to?
— W o t  takie plecy, co mnie od wszystkiego 

bronią... Mnie dlatego i po tern nieszczęściu w  lesie 
z r o t n a w o  k o m a n d i r s t w a n i e  zrzucili. Dru
gi by tak poleciał, że jejej! a mnie o n  bronił, przez 
to ja i do pana przychodzić mogę, kiedy tylko 
zechcę...



O krok jeden stał przed Awiczem, w postawie 
wahającej się, z w yrazem  zmieszania na tw arzy.

— I sam nie wiem, zaczął, czy mogę panu rękę 
podać, czy nie m ogę?

Awicz podał mu rękę, którą dłoń oficera obję
ła silnym, trochę drżącym  uściskiem. Coś nakształt 
uszanow ania i rozczulonej nieśmiałości odmalowa
ło się w  tej chwili na jego tw arzy.

Odchodził. U drzwi odwrócił się jeszcze.
— W iesz pan co?... Ja  myśleć sobie zaczynam, 

że a d n a k o ż takie rzeczy m u s i  b y ć  wiele zna
czą. Idziesz z wojskiem na m i a t i e ż n i k ó w  
i g ł a z  n a  g ł a z  spotykasz się z bratem... z bra
tem, którego jak swoje życie lubisz. I twego b rata  
zabija to wojsko, któremu ty  sam zakom enderow ał: 
strzelać! W  o t co takie rzeczy...

Głos mu się w  gardle załamał. Szybkim ru
chem obrócił się ku drzwiom i z tw arzą przyłożoną 
do znajdującego się w  nich okrągłego otworu, 
k rzyknął:

— A t w a r i t ’!
Brzmienie okrzyku tego było znowu grube, 

tw arde, ostre i przypominało Awiczowi kapitana, 
w ykrzykującego słow a komendy na owej grobli.

Nie dziw, że w  sposób taki znowu przem aw iać 
zaczynał; wszakże z tej celi więziennej wychodził 
na św iat wolny!

V.

P arę  dni minęło i znowu w porze niezwykłej 
ciężki klucz zazgrzytał w  grubym zamku, ale tym
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razem, za otw ierającemi się drzwiami glos kobiecy 
młody i świeży. — Czy m ożna?

Ach, Tosi głos!
Aleksander iednym skokiem był już przy 

drzwiach.
— Ciotko! ciotko droga! najmilsza! złota!
Całował ręce siwej kobiety w czarnej sukni.

a potem obie swoje w yciągnął ku pięknej dziewczy
nie, której błękitne oczy stały  w blasku radości 
i łez. Z temi błyszczącem i oczyma i filuternym uś
miechem na tw arzy  bledszej i chudszej, niż przed
tem, z rękoma uwięzionemi w  jego rękach, mówiła.

— W idzisz, Olesiu, widzisz! Musiałeś jak za
jąc jednem okiem spać na koniu, bo w padłeś im w 
ręce!

Poczem z oczu jej w ypłynęły łzy, które je tak 
błyszczącemi czyniły i w tedy można było poznać, 
że wiele przez tygodnie ostatnie płakała.

Ale jakim cudem, jakim cudem przyjść tu mo
gły, skoro nikomu nie pozwalają. Tak, one same te 
go nie rozumieją. Odmawiano dotąd i odmawiano 
pozwolenia na widzenie się z więźniem i czyniono 
to w sposób przykry, szorstki. Nagle, zmiękło to, 
złagodniało i pozwolili... na krótko wprawdzie, ale 
naw et bez świadków. Dość jednak o tern. Tysiące 
rzeczy jest do powiedzenia. Mieszkają teraz w  po
bliżu tego m iasteczka u krewnych, bo dwór zrujno
wany...

— Jakto zrujnow any?
— W  czasie rewizji. Opowiedziały o niej 

wszystko.



Otóż dwór razem  z majątkiem uległ urzędow e
mu opisowi, k tóry  jest w stępem  do konfiskaty. Ka
zano im stam tąd wyjechać. Syn jednej, a brat dru
giej uwięziony, nie tutaj, gdzieindziej go powieźli, 
a one tam za nim jechać jeszcze nie mogą...

Teraz m atka, mówiąc o synie, rozpłakała się, 
ale dwoje młodych patrzało na siebie z niebem w 
oczach.

Potem  o partji, która rozproszyła się była, 
lecz w krótce znowu zgromadziła się kędyś dalej, o 
uwięzionych i zabitych, o w ątłych nadziejach, o o- 
kropnych trw ogach, o całej tej tragedji przeraźli
wej, której jednak echa do tych ścian nie przenikały.

Z dwu par oczu młodych i zakochanych, niebo 
szczęścia zniknęło, a powróciły do nich ponure 
trw ogi i przeszyw ające żale ziemi, ze wszystkich 
ziem globu najnieszczęśliwszej.

Potem  jeszcze: jak ci tu jest?  co jadasz? jak 
sypiasz? czego ci trzeba? Może pozwolą przysłać! 
Może pozwolą znowu przyjść! Będą do m iasteczka 
przyjeżdżały, będą prosiły... Jak się skończy ? 
Boże miłosierny... jak się to w szystko skończy dla 
niego, dla nich, dla wszystkich, dla sp raw y?

I czas już ubiegł, ostrzegło o tern pukanie do 
drzwi dozorcy.

W stali w szyscy troje z wąskiego zydla. M at
ka w zięła za rękę córkę i zlekka ją ku młodemu 
więźniowi przybliżając, drżącemi w argam i m ówiła:

— Oddaję ją tobie, Olesiu! Dotąd byłam  prze
ciwną... bo pokrewieństwo bliskie, a m ałżeństw a 
pomiędzy krewnymi... podobno.... I jeszcze jedno:



o czemś innem dla Tosi marzyłam... Każda m atka  ma 
dla dziecka sw ego jakieś marzenia... Widzisz, spo
w iadam  się... Ale teraz, mój Olesiu, kiedyś ty  taki 
n ieszczęśliw y i taki dzielny syn ojczyzny... zostań
że i moim synem... Gdy tylko będziesz wolny...

Nie mogła mówić dalej od wzruszenia, a oni 
oboje, przed nią klęcząc, kolana jej obejmowali.

Dozorca, wciąż  do drzwi pukając, słyszał w  
celi więziennej płacz nietylko niewieści, lecz, jak mu 
się zdaw ało , i męski także.

Odeszły. Więzień pozostał sam. W  głowie mu 
szumiało, w  piersi serce jakby w yrosło , tak dławiło 
łzami, co chwila wzbierającemi. W styd  płakać jak 
dziecko albo kobieta! Mazgajem nigdy nie był. O w 
szem, był przecież w esołym  Olesiem. Ale teraz, te 
kilka tygodni męki różnej, a po nich taka  radość...

Czy tylko będzie w o lnym ? W  zupełności nie. 
W yrok  na niego spaść mający, mógł być tylko mniej 
albo więcej srogim ; wolności zupełnej mu nie po
wrócą. W iedział o tern, ale wiedział też i o czemś 
innem, co mu ból wiadomości tamtej niemal w  uczu
cie szczęścia zamieniało. Wiedział, że na żadnej dro
dze i w  żadnej otchłani, w  żaden czas burzy  i w  ża
den czas sło ty  nie opuści go kobieta, którą kochał.

W  kilka godzin potem, całego w  ogniu, w  m a
rzeniach, w  niepokojach, znalazł go w chodzący do 
celi oficer. Zrazu głowę tylko przez uchylone drzwi 
wsuwając, zapy ta ł:

— Czy nie m i e s z a m ?
— Nie! Nie! Nie przeszkadza mi pan w  niczem.
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Proszę wejść! Chciałem naw et zobaczyć się 
z panem.

W szedł, powitaniem tern w yraźnie uradow any 
i dość dziwnie na tw arzy  jego, najczęściej ponurej 
w yglądał uśmiech filuterny, z jakim pyta ł:

— A co? Krewne pańskie b y ły?
— Były, panie, były! Tak cieszę się, że je w b

działem i tylko się dziwię...
— Czemu pan się dziwisz?
— Że pozwolili...
Oficer znowu na jednym w celi stołku drew 

nianym usiadł, dłonie na kolanach oparł i łokcie z
fantazją rozstawił.

  Che, che, che, — zcicha zaśmiał się — che,
che, che!

A siwe oczy jego, w  rozgorączkowanej tw arzy  
więźnia tkwiące, miały w sobie coś jakby opiekuń
czego i zarazem  dumnego; zdaw ały się cieszyć jego 
radością i zarazem  mówić: A widzisz, co ja mogę!
A widzisz, jaki ja!

— W  o t kiedy już do tego przyszło, to już pa
nu powiem, jak to było.

Na grube drzwi zamknięte niespokojne w ejrze
nie rzucił i ku Awiczowi pochylony szeptał:

— Tu jest taki człowiek, co na bardzo w ysokim  
p o s t i e stoi. To mój tow arzysz z korpusu i my już 
w  korpusie bardzo jeden drugiego lubili. A potem, 
to ja raz z wielkiego nieszczęścia go w yratow ał. 
Mniejsza o to, jakie to było nieszczęście i jak ja jego 
ratow ał, ale choć on na wysokim p o s t i e stoi i w ie
le może, a ja m ały sobie człowiek, tak  było i on ni-
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gdy o tem nie zapomniał. On mnie lubi, to mój praw 
dziwy d r u g...

— Tt) są plecy pańskie i pan się do nich za 
mną w staw iał...

Potakująco głową skinął.
— Ja  naw et skłam ał przed nim i powiedział, że 

pan jesteś mój p l e m i a n n i  k...
Aleksander był w zruszony.
— Dziękuję! nie wiem, czemu przypisać...
— N u w  o t! Czemu przypisać? Ja  pana polu

bił... k a k  to  o d  r a z u . . .  jeszcze tam w lesie... pan 
Apolka znałeś i ja naw et przypomniał sobie, co on 
mnie o panu mówił...

— Nie, nie! To nie to... z żywością zaprzeczył 
więzień, pan wogóle musisz być... Mówiły mi prze
cież krew ne moje, jakie nieszczęścia stać by się mo
gły... żeby tam w tedy pana nie było!

— Mówiły, mówiły panu o tem!
Oczy rozbłysły mu uciechą, która jednak pręd

ko zgasła.
— N u d a !  Ale co w tem o s o b n e g o ?  Zwie

rzem by chyba trzeba być...
— A jednak, nie bez pewnej ironji przerw ał Ale

ksander, gorliwym pan jesteś w  swojej służbie. 
W czasie rewizji owej, sroższy pan był od tow arzy
sza swego i potem, tam... na grobli... sam widziałem, 
z jaką gorliwością, z jakim zapałem...

W yprostow ał się oficer i z wielką powagą w 
postawie i na tw arzy  przerwał.

— To był mój obowiązek. R a z  j a  n a s ł u ż b ę  
poszedł, to już uczciwie służyć powinien. Ja  z tego

9



chleb jem i pow inien robić to, za co mnie chleb ten 
dają, inaczej ja by łbym  zdrajcą, a zd rada  to paskud
na rzecz, b rudna. P an  to sam  kozackiem u setnikow i 
pow iedział i ja w tenczas pana polubił! to pan w iesz...

— Nie m ogę odm ów ić panu słuszności. T ak  jest, 
jak  pan m ówi, z tak ą  sam ą pow agą, z jaką m ów ił 
oficer, odpow iedział w ięzień.

—  N u  d a !  Mnie kazali zrobić r e w  i z j u, to ja 
pow inien by ł ją zrobić jeszcze lepiej, jakby  ją inny 
robił...

— Dla czegóż jeszcze lepiej—
—  A w  o t w idzicie dla tego, że ja  polskiego 

p r o i s c h o ż d i e n j a  człow iek... to na m nie podej
rzenie m oże paść, że zdradzam ... i podejrzyw ał mnie
0 to s e 1 11 i k kozacki, to ja jemu chciał pokazać, że 
c z e s t ’ i s o w i e s t ’ moje czyste . Ale bezbronnych 
zabijać i... różne tam  p o s z ł o s t i dokazyw ać... nikt 
nie każe... to do służby  nie należy. N u d a! Do służby  
oficerskiej to naw et należy, żeby tego nie było... W i
dzisz pan, że ja i w  jedną stronę i w  drugą stronę, 
tylko obow iązek swój spełniam...

Pochylił tw arz , zam yślił się:
— Zdaje się w szystko  dobrze... W  w ojsku słu

żysz  na w ojnę idziesz, robisz to, co n a c z a 1 s t  w  o 
k a ż e, obow iązek swój spełniasz, niczego innego tu
1 być  nie może... a a d n a k o ż... ciężko... jej, jej! jak 
ciężko, jaki żal... W szystko  p rzew raca  się w e 
środku...

O statn ie s łow a w ym aw iał z czołem  opartem  na 
dłoni, szeptem  ciężkim, takim , jakby  p rzem aw iał dó 
ziemi, w  k tó rą  w lepiał w zrok  zm ącony, ponury.



— Dla czego tak ciężko? Czego taki żal? ze 
współczuciem i ciekawością zapytał Awicz.

— A w  o t, żeby ja sam o tern wiedział, to był
by kontent. Zdaje się, co tu takiego? Q ł u p o s t i e j 
narobili... m i a t i e ż, bunt. Uspokoić trzeba. Na to 
wojsko i na to ja oficer. Śmierci nie boję się! T r u- 
s e m mnie pan Bóg nie stworzył. A d n a k o ż taki 
żal, taki smutek, taka jakaś we środku trudność... 
Myślę, ja myślę: co mnie takiego stało się? i nie ro
zumiem.

Nie rozumiał tych instynktów, które pracować 
w  nim zaczęły i tej iskry, która w  nim spała długo, 
a teraz rozpalać się zaczynała w piekące płomię.

— Położenie okropne! szepnął Aleksander, po 
tern z żywością zawołał.

— Dla czego pan wprzód, nim tu z wojskiem 
przybył, dymisji swej nie zażądał?

Nic dorównać by nie mogło zdumieniu, z jakiem 
oficer oczy na niego podniósł.

— Do dymisji! powtórzył z osłupieniem. W o d- 
s t a w k u !  A co ja bym potem na świecie robił?

Była w tern powiedzeniu prawda gorzka i tw ar
da. Co on by robił, w  jedenastym roku życia do kor
pusu oddany i ze wszystkich na tym świecie robót, 
znający tylko służbę wojskową, ale za to, jak nie 
bez pewnej chluby mówił, znający ją, jak rzadko kto 
wybornie i lubiący ją, chlubiący się nią dotąd... Tyl
ko teraz, coś takiego dziwnego z nim się stało...

W duszę swą głęboko nie spoglądał. Nie przy
wykł. Były chwile, że gniew ogromny zrywał się 
w  nim przeciw tym b e z u m c o m, obłąkańcom,



którzy temu w szystkiem u byli winni i gdy sum jed
nak, w  oficerskiem mieszkaniu swojem o nich myślał, 
zdawało mu się, że ich nienawidzi, że nimi, że ich 
głupotą gardzi, że z rozkoszą starłby ich z po
wierzchni ziemi. Ale trzeba było jednego tylko spot
kania jednego widoku, jednej czasem o nich w ieś
ci zasłyszanej, bohaterskiej, lub tragicznej, aby 
znowu jakieś szatany drażniące i szarpiące do w nę
trza  jego w stąpiły. Pomiędzy szatanami temi odkrył 
raz jednego, któremu na imię: w styd. Ani cienia po
jęcia nie miał o tern, czegoby miał się w stydzić. Jed 
nak ten to szatan w łaśnie w szystką krew  rzucił mu 
do tw arzy, gdy w  czasie owej rewizji, w  owym 
dworze, kobieta wdzięczna mu za zbawienie swych 
dzieci, zapytała go, jak się nazyw a. K a r ł o w  i c k i! 
Brzmienie tego nazwiska... Za nic w  świecie nie 
zdołałby go w ów czas głośno wymówić. A setnik 
kozacki z ironją na niego patrzał, lepiej może go ro 
zumiejąc, niż on sam siebie!

Ani na chwilę już dnia tego nie odzyskał tej ru
basznej i dobrodusznej wesołości, k tóra niekiedy po
sępną tw arz jego rozjaśniała! Bawił też krótko, ale 
przed odejściem zapytał jeszcze Aleksandra, czy ta 
piękna panna, która go dziś razem ze sw ą m atką od
wiedziła, jest jego narzeczoną?

— Dziś w łaśnie odbyły się ich zaręczyny.
— D ziś? gdzie? tu?  jakto?
Awicza zdumienie jego rozśmieszało.
Cóż w  tern dziwnego? Kochają się z sobą od 

dzieciństwa, ale dotąd m atka sprzeciw iała się ich 
chęciom, z powodu pokrew ieństw a i innych tam  ja-
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kichś swoich chęci czy zamiarów... I dziś właśnie 
powiedziała, że już się nie sprzeciwia, że ich z sobą 
zaręcza. Oficer znowu by ł zdziwiony.

— W o t k a k ! wprzódy nie zgadzała się, a te
raz kiedy pan... zgubiony człowiek... zgodziła się. 
N u, e t o już takie... jak to powiedzieć... b l a g o r o d -  
s t w  o, że człowiekowi, aż w  głowie kręci się. 
Ale jakże to będzie? Czy pan myśli, że pana tak 
i puszczą stąd, bez żadnego n a k a z a n i a ?  To być 
nie może. Ześlą pana gdzie gorzki pieprz rośnie 
i majątek pewno odbiorą...

Szczęśliwy uśmiech rozlał się po twarzy więź
nia. Zniżonym nieco od rozmarzenia głosem odpo
wiedział.

— Wiem o tern, ale i tego również pewien je
stem, że narzeczona moja nie opuści mię ani w  u- 
bóstwie, ani na wygnaniu i że w  każdej otchłani, 
wśród każdej burzy czy słoty życia będziemy razem 
i będziemy sobie nawzajem pomocą i zbawieniem.

Oficer stał przez chwilę, milcząc i w  ziemię pa
trząc. Po białem jego czole przepływały powstające 
i znikające zmarszczki. B y łyż  to fale, podnoszone 
przez myśli nowe, dziwne, w  które w patryw a ł się, 
które wyrozumieć usiłował? I może nietylko przez 
myśli. W yraz rozmarzenia, okrywający twarz więź
nia, i w  jego oczy wstąpił. Odbiła się w  nich jakaś 
nagle powstała tęsknota.

Ślicznie pan to powiedziałeś... w  o t p o e z j a  
t o  p r a w d z i w  a... prawdziwa... i wiara w  czło
wieka, którego lubisz...

A potem, z wybuchem zmieszanych uczuć przy
jaźni i zazdrości.



 N u d a !  szczęśliwy z pana człowiek!
 Choć zgubiony? uśmiechnął się Aleksander.
  N u, nie zew szystkiem  zgubiony, Ale choć

w biedę wpadł, o d n a k o ż  szczęśliwy!
Gdy odchodząc, szedł ku drzwiom, kroki jego 

cięższemi zdaw ały się być, niż zwykle.
Dość długo potem nie powracał, aż przyszedł 

znowu i zaraz po powitaniu powiedział, że czuł się 
niezdrów i że mu wogóle na ciele i duszy niedobrze. 
Więc poco, myślał sobie, miał tu w  usposobieniu ta- 
kiem przychodzić? Myślał naw et też i o tern, ab> 
już w cale nie przychodzić i obecnością sw ą w ięź
niowi nie m i e s z a ć ,  nie dokuczać...

  Bo gdzie mnie do w as?  I co wam  ze mną za
zabaw a? W y górny człowiek, a ja, zwyczajnie, 
z n i z m i e n n o ś c  i... (z nizin).

Ale nie mógł w ytrzym ać. Coś go tu ciągnie. 
Chciałby o niektóre rzeczy zapytać się, pogadać o 
nich i jeżeli Awicz pozwoli, to jeszcze ten raz...

Ależ owszem, owszem! Nietylko ten raz, lecz ile 
razy tylko zechce. Czyż nie oddał jemu i bliskim mu 
osobom przysług w ażnych? Czy pomimo w szystko, 
co ich dzieliło, nie byli związani wspólnością zie
mi rodzinnej i może czemś więcej jeszcze?...

 Czem że? czem że? Jakie między nami może
być podobieństw o?—nagląco dopytyw ał się oficer. 
W idać o to podobieństwo szło mu bardzo.

— Czy pan czuje się szczęśliw ym ?—w zajem 
nie zapytał go Awicz.

Uczynił ręką gest gwałtowny.
— K c z o r t u  t a k o j e  s z c z a s t j e !
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No widzisz pan! Jeden z nas w  taki sposób, 
drugi w  taki, a obydwaj...

— Rozumiem już, rozumiem i to jest prawda! 
ponuro w ziemię patrząc, dokończy! oficer.

Policzki jego były daleko mniej niż przedtem ru
miane i pełne, nawet plecy zdawały się mniej szero
kie i mundur obejmował je mniej ciasno.

Bardzo wyraźnie sląehal i pobladł. A wieżowi 
również każdy ubiegający dzień powlekał twarz co
raz widoczniejszem piętnem więziennej męki. Szafi
rowe oczy jego w ydaw ały  się ogromnemi wśród, 
wyszczuplonej twarzy, młode ciało, swobody ruchu 
pozbawione, nabrało poruszeń ociężałych, pierś 
przyzwyczajona do powietrza, przestrzeni szerokich 
i wolnych, chwilami z trudnością oddychała.

Przez kilka minut na siebie patrzyli, a potem 
jednostajnie porozumiewawczo, wstrząsnęli ku sobie 
głowami.

Oficer na stołku siedział, ale łokci z fantazją 
nie rozstawiał, oparł je na kolanach, i głowę w obie 
dłonie ująwszy, mówił:

— Ja o Apolku ciągle myślę... W dzień jeszcze 
nic, ale w  nocy, to on ciągle nademną stoi, tak, jak 
ja jego tam na trawie widział, z tą czarną dziurą 
pośrodku czoła... Pytam  ja jego... On był rozumny 
chłopiec, szkoły skończył i z drugiego kursu uniwer- 
sytieta... To ja jego pytam się: jakim sposobem ty. 
taki lozumny chłopiec, nie wiedział i nie rozumiał... 
Ale nie tylko on! W y w szyscy z nauką, z rozumem, 
jakim sposobem mogli tego nie wiedzieć i nie rozu
mieć, że to b e z u m j e  jest—s u m a s z e s t w  i e,
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naprzeciw  takiej potęgi stawać... Py tam  się ja jego: 
poco ty, kochany chłopcze mój, z m otyką przeciw 
słońcu skakał?  On mnie nic nie odpowiada, ale na 
drugą noc znów przychodzi, staje nademną z tą  
dziurą w  czole i tylko g u b a m i porusza, a mnie 
zdaje się, że te g u b y  mówią: toż ty  sam, bracie, 
zakom enderow ał żołnierzowi: strzelać!

W tenczas ja do niego krzyczę, że powinność 
swoją spełnił, a u niego znowu g u b y  poruszają się 
i m ów ią: ty  dobrze zrobił, ale ty  i płakać po mnie 
nie powinien, bo ja wrogiem był tego, komu ty 
przysięgał służyć. Nu to i co, że dobrze zrobił i że 
nie powinien p łakać? Ja  p ł a c z u ,  bo on d o r o g  
mnie był, bo to była moja krew... I w y w szyscy 
moja krew, ja to poczuł teraz, kiedy w as poznał...

Podniósł nagle głowę, w  tw arzy  Aleksandra 
zdziwione i bolejące oczy zatopił.

— Byłeś pan kiedy w  Petersburgu?
Pytanie było niespodziewane, odpowiedź tw ier

dząca. Jakże nie? Zna dobrze to miasto, cztery lata 
przebył tam, ucząc się, przed rokiem zaledwie stam 
tąd powrócił. Oficer wciąż zdumionymi oczym a na
niego patrzał.

— Jakie bogactw a? A? jakie pałace, w szystko 
z drogocennych kamieni budow ane? Marmur, granit, 
malachit, złoto, wszędzie aż cieką. Jakie parady! 
A r e w  j e wojenne widziałeś pan? A?

I bogactwo i pałace, i parady, i rew je Awicz 
widział i naw et zbliska się im przypatryw ał.

— A jakie są siły armji naszej, czy pan w iesz?
I pewny, że o tern przedmiocie więzień dosta-



*

—  137 —

tecznych wiadomości posiadać nie mógł, jął szczegó
łowo mu go wykładać. i yle to i tyle korpusów, 
dywizji, pułków w  piechocie i kawalerji, na takie 
i na takie rodzaje i oddziały podzieloną jest artyle
ria, a w  każdym z oddziałów znajduje się tyle i tyle 
armat, koni i ludzi. Najdzielniejsi wodzowie, czyli 
jenerałowie korpusów i dywizji, nazywają się tak 
a tak, mają za sobą takie a takie bitwy zwycięskie, 
doświadczenie wojskowe, wszystko, czego potrze
ba, aby każdego nieprzyjaciela, choćby najsilniej
szego, pobić, zgnieść, zmiażdżyć...

Długo opowiadał wyliczał, wyjaśniał, a im dłu
żej mówił, tern gorętszą stawała się jego mowa. 
W  uczuciu poszanowania, do czci posuniętego 
względem tej potęgi orężnej, którą słowami malo
wał, w uczuciu chluby, że sam cząsteczkę tej potęgi 
stanowił, znikać się zdawały i milknąć te zgryzoty, 
zwątpienia i żale, od których jednak wyszczuplały 
i pobladły mu policzki, które sprowadzały mu noce 
bezsennne, z widmem zabitego brata, stojącem u 
wezgłowia.

Wzamian poczynał go ogarniać gniew, który 
nim rzucał i przez gardło jego krzyczał w  czasie 
rewizji owej, w  owym dworze.

Począł biegać po celi więziennej, brwi najeża
jąc, ramionami rozmachując.

— I wy, wy, garść ludzi n i e w o j e n n y c h ,  
mała garść, bez armji, bez armat, b e z  k r e p o s t i ,  
bez sławnych wodzów, bez s k a r b u ,  przeciw ta
kiej potędze wystąpili! W  i e d? e t o  b e z u m j e  
jest, s u m a s z e s t w i e ,  s a m o u b i j s t w o



c z o r t  z n a j e t, s z t o  t a k o j  c... I żeby to głu
pie, ludzie robili, ciemne, ale nie! Między tymi, co 
robili, mało głupich i ciemnych. . Sam kwiat 
narodu... same jego światło... Ja  tego zrozumieć nie 
mogę i ja by w as za to... c z o r t  p o b i e r i ,  karał, 
do turmy sadzał, zsyłał...

Nagle znowu na stołku siadł i w  obydwie ręce
głowę schwycił.

— Oj, Apolek ty, Apolek, bracie ty mój nie
szczęśliwy! ty mnie na tamtym świecie nie prze
klinaj za to, że ja tak mówię! Mnie s k o r b n o, 
ż a 1 o s t n o, mnie s t r a s z n o ,  mnie wszystko we 
środku przewraca się, kiedy ja to mówię... Ty był 
rozumniejszy odemnie, naukę miał... a teraz każdej 
nocy do mnie przychodzisz... Czemu ty  mnie nie po
wiesz, co ty myślał, w  co ty ufał, co tobą r u k o -  
w  o d i ł o, kiedy to robili ?

W  chwili, gdy tak pytał, dłoń łagodna, z b ra
terską poufałością spoczęła mu na ramieniu.

— Ja  powiem ci o tern, bracie Apolka, co nim 
rządziło, kiedy on to robił. On kochał ojczyznę 
i wolność. Czy ty wiesz, co to ojczyzna? Czy 
ty wiesz, co to wolność? Nie! ani jednej, ani 
drugiej tyś nawet nie widział. 1 jeszcze: on
nienawidział niewoli. Czy ty  wiesz, c o , to nie
wola? Nie, tyś nigdy nie uczuł, czem jest ona, boś 
sam był jej sługą. I jeszcze: on kochał dawną
chwałę narodu swego. Czy ty wiesz, jaką była ta 
chw ała? Nie: tobie nikt nie ukazał ani jednego pro
mienia jej korony; ani jednego strzępa jej purpury. 
Więc zrozumieć nie możesz ,co w  nierówną tę wal-
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kę pchnęło Apolka, co w  nią pchnęło nas w sz y s t 
kich, jakie burze szaleją w  piersi człowieka, depta
nego stopą przem ocy i jakie niepokonane zapały  
z ry w a ją  go z pod tej stopy, aby  w ypros tow ać  się, 
g łow ę podnieść, ramiona w y p rę ż y ć  i stać  się z raba  
człowiekiem, człowiekiem wolnym... To są p raw a 
natury , które  w  nas przem ówiły, to wola Boga, k tó
ry każdemu z ludzi i z narodów  dał duszę osobną 
i wolną, to k rzyk  naszej duszy do świata, do ziemi, 
do nieba, że żyjem y i że żyjących nikt nie ma pra
w a  w trąc ić  do mogiły. Zginiem y? dobrze, ale ten 
k rzyk  nasz, k rw ią  i łzami ociekły, zostanie w  po
w ietrzu  i tym, co po nas przyjdą, umrzeć nie da, 
i sennych z ry w ać  będzie z puchowych pościeli, i s ta 
nie się snem czarnym  i snem złotym narodu, 
i ch łoszczącym  go do wiecznej walki biczem, a 
w te d y  dopiero przebrzmi, kiedy zw ycięży  — idea.

— Ale, czyś ty  m yślał kiedy, co to jest idea? 
Nie; ty  m ówisz: idee to g ł u p o s t ‘. W ięc nie ro
zumiesz tego, że idee to siła, potężniejsza od tw o 
jej piechoty i kawalerji, od twoich a rm at i sławnych 
jenerałów, bo wojsko ich to najlepsze ludzkie g łow y 
i serca, a polem ich bitew, to wieki. Dziś pociskami 
armatniemi na proch starta , idea odrodzi się jutro 
i jej być musi prędzej czy później zw ycięstw o osta
teczne i ona jest rozumem w yższym  nad cyfrę tw o 
jej armji, nad twoje petersburskie granity  i malachi
ty, nad twoje szy d ers tw a  i gniewy — bo jest samą 
p raw dą  św iata  i Boga.

Upadł za zydel Aleksander zmęczony, w zru 
szony i szybko dyszała  mu pierś wyszczuplała  w
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powietrzu więziennem, a o krok przed nim siedzący 
na stołku podniósł tw arz z czołem bladem i siwemi 
oczyma, które pod rudawemi brwiami, gorzały, jak 
żużle.

— Ja  zrozumiał... Może nie w szystko, ale wiele 
z tego, co pan mówiłeś ja zrozumiał. Tak jest. Idea 
to nie g ł u p o s t ‘. Może w y, albo w asze n a ś 1 e d- 
n i k i i zrobią tak, że na świecie żyć będzie lepiej. 
A teraz, ja ot co powiem! Nie pan jesteś człowie
kiem zgubionym, choć pana Sybir czeka, ale ja
dła tego, że o takich rzeczach nigdy nie myślał, nie 
wiedział... ja człowiek zgubiony... Żeby i jenerałem 
został, to, — czuję!., ż e a d n a k o ż  zgubiony! P od
niósł się ze stołka, na zegarek spojrzał.

— A w s i o t a k i n a  służbę trzeba.
W strząsnął silnie ręką więźnia.
— Dziękuję panu! dziękuję! dziękuję!
Za co tak gorąco i długo dziękow ał? Czy za 

rozjaśnianie przed nim ciemności, w  które w patry 
w ał się z przestraszonym i oczym a? Czy za obudza- 
nie mu w głowie myśli, w yższych nad bagnety, ar
m aty, malachity, granity i wojskowe rew je? Czy 
może za to braterskie ty ,  które w  głosie Aleksan
dra zabrzmiało mu echem głosu Apolka?

W dniach następnych jeszcze kilka razy uka
zał się w  celi więziennej, na krótko jednak, bo miał 
jakieś w ażne zajęcia służbowe, które mu czas za
bierały. Rozmawiali jednak ze sobą, choć zawsze 
niedługo o rzeczach różnych, powszednich i niepo
wszednich, oficer więźniowi trochę o życiu swojem 
opowiadał o oficerskiem życiu, które po za czynno-
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ściami służbowemi, w ypełniały karty, kobiety, hu
lanki. On, tyle tylko, że pijakiem nie był. Zresztą 
w szystko tak, jak inni...

— Podłe życie! rzekł raz. Co tak żyć, to może 
i lepiej, tak jak Apolek...

Potem  Awicz przez czas jakiś go nie widyw ał, 
aż dnia pewnego...

VI.
Dnia pewnego, kapitan Apolinary Karłowicki, 

w yszedł od przyjaciela swego, stojącego na w yso
kim p o s t i e, jakby ogłuszony i oślepły, tak prze
rażony i zgnębiony. Coś czarnego wisiało mu przed 
oczyma, coś ciężkiego leżało mu na głowie, coś 
strasznego w strząsało jego sercem.

Na świecie sierpień już by ł; nad ziemią w  żółte 
ścierniska ubraną czas płynął w  szacie czarnej 
i skrajami jej tu i ówdzie zaczepiał o sucho na błę
kitach nieba w yrysow ane linje szubienic.

Lasy opustoszały i głosy orężnych bojów prze
stały  już przerażać ptactwo, zbierające się już do 
jesiennych odlotów; natom iast zaludniły się i prze
ludniły w ięzienia; zaludniły się i przeludniły że
lazne wozy, uwożące gromady ludzkie w krainy 
nieprzejrzanych oddali i niezgłębionych cierpień.

Zadzwoniły po miastach i drogach kajdany, 
rozbiegło się po szerokim kraju słow o: k a t o r g a .

S tały  smukłe topole włoskie nad dachami dwo
rów  wiejskich i w  cichej pogodzie sierpniowej mil
czące, słuchały rozlegającej się u stóp ich szumnie, 
dumnie, zwycięzko, mowie dotąd niesłychanej, mo
wie obcej.
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Czy topole te by ły  w yższe od czarno i sucho 
na błękicie nieba rysujących się linji szubienic?
I czy z pośrodka niw w  żółte ścierniska obleczo
nych patrzały  one na te linje, które wznosiły się 
u nizkich ścian m iasteczek i u wysokich murów 
m iast?

Każde miasteczko i każde miasto, posiadało 
swoje szubienice. S tały  się one tow arzyszkam i lu
dzi, widokiem ich oczu, przedmiotem myśli i zapra
w ą chleba.

Od w ielkorządcy kraju do miast i m iasteczek 
przybył rozkaz, aby w  każdem z nich pew na liczba 
ludzi dostała na szyje powrozy. Niezbędnie i jak- 
najrychlej.

Liczba tych przedm iotów najwyższej kary 
i pomsty ściśle została dla każdego z miast i mia
steczek oznaczona. Tu miało ich być trzy, tam pięć, 
ówdzie dziesięć i t. d. W ybór należał do tych, któ
rzy na każdem miejscu badali i dośledzali winy. 
Powiedział o otrzym anym  rozkazie kapitanowi 
Karłowickiemu przyjaciel jego, w ysoko postawiony 
i o tern również, że na miasteczko, w  którem się 
znajdowali, przypadło przyszłych wisielców trzech.

Na kogo w ybór padnie, przyjaciel nie wiedział, 
lecz to z żalem powiedzieć musi i do tego dawnego 
swego w spółtow arzysza przygotow ać, że paść on 
może pomiędzy innymi na p l e m i a n n i k a  tegoż 
w spółtow arzysza, to jest Aleksandra Awicza.

— Jak to?  Bóg z tobą! To być nie może! To ty l
ko dla tych, co z w ojska uciekli, albo tam co s tra 
sznego,.. Ale on...
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On! przez niego to, przez niego właściw ie zgi
nęła cała praw ie ro ta  wojska, zabity  został m łody 
i zdolny oficer kozacki, spadł na wojsko taki w styd.

— Zrozumiej że ty, Apolinar, że to w ina ogrom 
na, a twój k rew ny  pow iększa ją jeszcze postawą, 
jaką wobec komisji zachowuje. W yznaje  w p ra w 
dzie swoje przestępstwo, lecz, że popełnił je, nie 
okazuje ani cienia żalu. I nic więcej, oprócz tego, że 
je popełnił, w yjaw iać  nie chce. S k ry ty  jest, hardy, 
popędliwy. W ym yka ją  się mu czasem wobec sę
dziów słow a nieoględne, które w praw dzie  po
w strzym uje  prędko, ale które gdy raz padną, już ich 
w  pamięci nie zatrzeć. Sędziowie go nie lubią 
i uw ażają  za jednego z najniebezpieczniejszych, 
najszkodliwszych. Są przy tern obarczające go ze
znania ludzi postronnych. Szerzy ł bunt, nam aw iał 
do niego innych, zgrom adzał broń, służba jego do
w oziła  do obozu m i a t i e ż n i k ó w  żywność... B a r 
dzo, bardzo jest prawdopodobnem, że w ybór  sę
dziów, pomiędzy innymi i na niego także padnie. Zro- 
zumiej-że, Apolinar, że ja nie jestem członkiem ko
misji, że to do mnie nie należy i że pow tarzam  ty l
ko, com słyszał od innych, a pow tarzam  dla tego, 
że ciebie, jak swoją duszę, lubię i chcę, abyś o tern 
co mocno zaboli, dowiedział się z ust życzliwych. 
Otóż to bieda mieć k rew nych  pomiędzy takimi... 
i jeszcze ich lubić! Ja  ciebie żałuję, g a ł u b c z y k ,  
i w szystko , co w  m ocy mojej czynić będę, aby  się 
to odmieniło, aby  to nie nastąpiło. Ale w szechm o
gącym  przecież nie jestem i jeżeli naw et od szubie
nicy go w ykręcę, to już od katorgi za nic... Jeżeli
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nie na szubienicę, to do katorgi musi pójść... jeżeli 
nie za przestępstw o swoje, to za hardość i zamknię- 
tość, za to, że sędziów swoich źle dla siebie uspo
sobił. Na to już nic ja poradzić nie mogę...

Nie był przyj acielem ?na wysokim  p o s t i e stoją
cy człowiek złym, był naw et człowiekiem 
wdzięcznym i litościwym.

Jedno jeszcze dla krewnego przyjaciela uczy
nić może. Uprosi członków komisji, aby go raz jesz
cze przed sobą postawili i spróbowali, czy się nie 
upamięta, czy nie zmięknie, czy nie w yjaw i różnych 
tam rzeczy, o które dotąd nadaremnie go zapy ty
wali. Mogłoby to ich ułagodzić i nieco dla niego 
zjednać...

— Już ja tak zrobię, że on jeszcze raz do komi
sji w ezw anym  zostanie, a ty, Apolinar, popracuj nad 
nim, żeby spokorniał, zmiękł, wyjawił...

Podziękow ał oficer swemu w ysoko postaw io
nemu przyjacielowi za jego przyjaźń, za jego dobre 
chęci, ale długo mówić nie mógł, bo coś go za gard
ło chw ytało i za czaszkę, tak że mowę i myśli miał 
zmącone. Tyle tylko, że jeszcze zapytał:

— Jak  prędko nastąpić to m oże?
— Co?
— Nu, jak prędko będziecie w ieszać?

Żachnął się przyjaciel.
— P a m i ł u j ,  A p o l i n a r !  czyż to ja?
— Nie, nie ty, nie ty, g a ł u b c z y  k ale jak 

prędko?
Za tydzień, za dziesięć dni najdalej. W  rozka

zie stoi: rychło!
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— Dobrze. A to w ezw anie  do komisji?
— Może za dni pięć, albo sześć... nie prędzej, 

bo oni tam roboty  teraz  mają p r o p a s t 1!
— Pozw olisz  dow iadyw ać  s ię?
— Jakże!  naturalnie.
— Co dzień?

Co dzień, Apolinar, j a k t w o i m u s ł u g a m  
i jeszcze... nigdy dość nie odpłacę...

Schodził ze schodów w ysoko postawionego 
przyjaciela jak ogłuszony i oślepły i gdy na ulicę 
wyszedł, jeszcze ciemność czerw ona przed oczy
ma mu wisiała. D obry  był przyjaciel dla niego i dla 
jego plemiannika, ale sprawiedliwie rzekł, że 
w szechm ocy w  ręku sw ym  nie dzierżył.

Zapomniał kapitan Karłowicki o tern, że sk ła 
mał przed przyjacielem i że Awicz k rew nym  jego 
nie jest. P a rę  razy  nazw ał go w  myśli swoim p 1 e- 
m i a n n i k i e m ,  a nieustannie czuł, że go serce 
i g łow a bolą, jak by w a  tym, k tó rzy  idą za pogrze
bem najdroższych krew nych. I jeszcze gorzej, bo o 
pogrzebie, że nastąpi, choć przez dzień czy przez 
dw a już wiadomo, a to spadło tak niespodziewanie. 
Wiedział i przedtem, że biedy jakieś stać się m u
szą. Pew no majątek odbiorą, na Sybir w ysz lą ;  jed
nak, nic by to jeszcze... Taki zuch i bez majątku i na 
wygnaniu... zw łaszcza  z tą  narzeczoną... Z w y g n a 
nia ludzie wracają... Ale szubienica! Katorga albo 
szubienica! I w ybieraj tu, człowieku, co gorsze, a 
co lepsze! Jedno i drugie, jak poczw ary  w  oczy mu 
patrzą. Szubienicę widzi tak wyraźnie, jakby rze
czywiście przed nim stała  i dzwonienie kajdan sły-

10
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szy. I stuk młotów także, św ist batów... w z o r t 
z n a j  e t ,  jaki to św iat! jakie ludzie! jakie życie
nasze!

Przeszedł ulice miasteczka, nic i nikogo nie w i
dząc, aż w yszedł w  pole. Tu pow iewy w iatru nieco 
go otrzeźw iły. Stanął, na zegarek spojizał, pomy
ślał: może jakie obowiązki służbow e? Może do nieb 
pow racać trzeba? Nie; na szczęście, dziś w szystko 
już wypełnił, co do wypełnienia było i aż do końca 
dnia miał czas wolny. Poszedł więc dalej drogą bie
lejącą pośród żółtych ściernisk i w krótce pleczysta 
postać jego ze zwieszoną głową zniknęła w  pobłis- 
kim lesie.

W ieczór zbliżał się i nad lasem tylko suż rą 
bek tarczy słonecznej w idać było, gdy do m iastecz
ka pow racał. Kilka godzin przepędził sam jeden w 
myślach samotnych, kędyś tam chodząc po drogach 
leśnych, lub siedząc na obalonych kłodach, pod pa
rasolami sosen, przy świergocie ptactw a, w zapa
chu wilgotnych mchów.

Czy to samotność i natura tchnęły w  niego spo
kój i ukojenie? Bo rysy  miał ukojone, kark w ypro
stow any i krok spokojny, równy. Szedł prędko i gdy 
znalazł się na ulicach m iasteczka iść zaczął jeszcze 
prędzej. Szedł prosto w  kierunku więzienia.

Gdy tylko zam knęły się za nim drzwi celi Awi- 
cza, bez słow a powitania zapytał.

— Gdzie mieszka narzeczona pańska?
— Ależ ona i m atka jej dziś tu były, wesoło za

wołał Awicz.
— To może jeszcze w m iasteczku?
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— Nie; odjechały stąd prosto do domu...
A gdzie ten dom? gdzie ten dom? jak nazy

wa się ten majątek? Ile wiorst s tąd? sypał pytania
mi oficer i teraz znowu możnaby w  oczach jego do- 
strzedz mękę duszy, gorączkę ciała.

Awicz, ucieszony nowem widzeniem się z na
rzeczoną, śmiał się.

— Na co panu te wiadomości? I co znaczą te 
pytania? Niechże panu nie przychodzi do głowy 
zakochać się w  mojej narzeczonej...

— Żartujecie, a ja s e r j o z n o...
Upadł na stołek raczej, niż na nim usiadł. Rę

ką powiódł po czole.
— Ja zmęczony! Ale, ot co jest... p o d j ę ł a m  

służby mnie na wieś posyłają. Może tam gdzie blis
ko narzeczona pańska mieszka. Chciałbym wstąpić, 
poznajomić się, uszanowanie jej i jej matce złożyć...

Awicz uprzejmie odpowiedział.
— Owszem, owszem! Rade będą panu. Ciotka 

moja ma zawsze łzy w  oczach, kiedy o panu wspo
mina. „Ryczał, mówi, to ryczał i obrzydliwie żoł
nierzy łajał, ale od strasznych nieszczęść w yrato
wał! I za to, że widywać się mogą, bardzo panu są 
wdzięczne. Ucieszą się, gdy je pan odwiedzi. Nie 
masz pan przy sobie notatnika i ołówka, tobym 
nazwę majątku zapisał, bo trudna do zapamiętania 
i możesz pan zapomnieć albo przekręcić.

Miał przy sobie jakiś zeszycik, przy pełnieniu 
służby potrzebny i podał go razem z ołówkiem A wi
eżowi. Ten miał już pisać, ale wstrzymał się i na
myślał.
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— Może tę nazwę i którędy tam jechać po ro • 
syjsku panu zapisać... łatwiej pan wyczyta. , mo
że w jakim pośpiechu.

Potwierdzająco skinął głową i uważnie patrzał 
na Awicza, kreślącego w  małym zeszycie słów kil
ka po rosyjsku.

— Pan tego języka nienawidzisz?
— Język miałbym nienawidzieć? A cóż on wi

nien.
Czy to on podbija, bierze w  niewolę, k rzyw 

dzi, gnębi?
Uśmiechnęły się poważnie dziś usta oficera.
— N u d a !  ale ludzi, co tym jeżykiem gadają, 

to pan pewno, u ż a s k a k nienawidzisz.
Awicz ramionami wzruszył.
— Nie wszystkich. Tych, którzy mi matkę 

mordują i braci dręczą, nienawidzę, ale tych, co ży
ją gdzieś tam daleko, ani myśląc o tern i żadnej ko
rzyści z tego nie odnosząc, tylko żałuję, oo złość 
jak jad, przenikając cały organizm i w  nich prze- 
ciec może. Wiesz pan co...

Tu zerwał się z zydla i z energicznemi gestami
kończył.

— Z moją naturą nienawiść się nie godzi. Jabym 
wolał wszystkich ludzi kochać, ze wszystkimi być 
w zgodzie... Cóż kiedy taki jeszcze świat!

— Taki jeszcze świat! jak echo powtórzył ofi
cer. Ale więzień, o rzeczach bolących dziś długo 
mówić nie chciał. Był cały różowy od dzisiejszego 
widzenia się i od dzisiejszej rozmowy. Wzrok jego 
upadł na szybkę, w  oknie otwartą.
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— Jaka cudna zorza l zawołał: spójrz pair!
Nad pasem łasa słały się istotnie purpury zo

rzy Już prawie jesiennej, jaskrawej, a smętnej, 
Podszywały Je ognie przysłonięte, tajemnicze i w y
pływ ało z nad nich Jezioro bladego złota.

Dwie pary zamyślonych oczu ludzkich, przez 
okienko więzienne patrzało na tę pyszną ozdobę nie
ba. Więzień po chw ili mówić zaczął.

— Czy pan nic, na tę zorzę patrząc, oprócz niej 
nie widzisz ? Czy panu nic na powierzchni Jej się nie 
przedstawia? Ja widzę. Mnie się przedstawia te, 
na tern złotem jeziorze, dom mój rodzinny, nad Je
ziorem stojący, moja kochana Jeziorna, której Już 
może nigdy nie zobaczę. Nie duże to-, nie wspaniałe, 
ale takie miłe, drogie, z każdym nerwem mego cia
ła, z każdą strnną mej dnszy związane. Oto- te, nad 
tą fijoletową chmurką stoi dom niewielki, Jak nasze 
wszystkie, b ia ły i z gankiem, tam dalej topole włos
kie, a tam stary wiąz pośrodku dziedzińca, po któ
rym biegnie pies, Nestor, ulubieniec mojej nie
boszczki matki...

Zaśmiał się Jakoś zcicba i z kolei wskazał na pas 
ciemnego fijołetu, w  dalekich głębiach nalany pło
miennym ogniem.

— A na tym  pasie ciemnym i w głębi goreją
cym, wiesz pan co widzę? Chatę sybirską daleką, 
daleką, pod światłam i północnej zorzy stojącą i na 
progu je j nas dwoje... A pan co- widzisz?' Czy nic 
wcale? To być nie może! Powiedz pan szczerze...

U m ilkł w  połowie wyrazu i wzrok szybko 
z zorzy na towarzysza przeniósł, zdziwiony gwał-
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tow nym  jego ruchem . Oficer gw ałtow nie  cofnął się 
od okienka i oczy zak ry ł ręką, k tó ra  drżała. I on 
zobaczy ł coś na złotem  jeziorze zorzy . Zobaczył su
cho za ry sow ane  na niem czarne linje...

R ękę od oczu odejm ując, zaczął spiesznie:
— To nic! to nic! O czy od patrzen ia  na tę  

św ia tłość  zabolały . Mnie już czas iść. Ze trz y  dni 
będę jeździł p o  s ł u ż b i e  i pana nie zobaczę. Bądź 
pan zdrów !

B ył już p rzy  drzw iach. Z atrzym ał się jeszcze.
—  Bądź zdrów ! pow tórzy ł.
A potem  przez okrąg łe  okienko w e drzw iach.
— A t w o r y t ’!
Ale mniej jakoś głośno i tw ardo , niż zw ykłe.
Z łatw ośc ią  o trzym ał trzydn iow y  urlop i u koń

ca dopiero dnia trzeciego  do m iasteczka  pow rócił. 
Zaraz poszedł do w ysoko  postaw ionego p rzy ja 
ciela.

— D okuczam  ci ja, g o ł u b c z y  k, ale to już 
ostatn i raz... Po tem  nigdy już nie będę. Cóż z tern 
w ezw aniem  m ego p l e m i a n n i k a  do komisji ? 
kiedy ?

— Ju tro  w ieczorem !
R adość b ły snę ła  mu w  oczach.
— W ieczorem ! to dobrze, dobrze!
— Z czego ty  tak  ucieszył się, A polinar?
— C ały  dzień jeszcze mieć będę do nam a

wiania...
— N am aw iaj, nam aw iaj, aby  upokorzył się. Od 

tego zależy  w szystko .
— Ale, drogi, uczyń ty  mi jeszcze jedną łaskę.



Niech ja jego sam do komisji prowadzę. Nie żołnie
rze, ale ja sam. Z żołnierzami, widzisz, jak będzie 
szedł, to w  nim znowu zbuntuje się polska i szla
checka dusza, a ze mną, to co innego. Ja  go jeszcze 
przez drogę do ostatniego momentu... rozumiesz? 
Ostatnie wrażenie.

— Rozumiem! Jak ty, a d n a k o ż, Apolinar, 
zmizerniał i jaka p i e c z a 1 w twoich oczach! Ja  
ciebie żałuję. Poproszę, aby ci dali b u m a g  u... p a 
p r i k a z a n i j u...

Kapitan Karłowicki objął ramionami współto
w arzysza lat chłopięcych, nie wiedzieć dla czego 
popatrzał na niego długo, długo i nakoniec serdecz
nie go ucałował.

— Bóg niech będzie z tobą! Bóg niech będzie 
z tobą! Ja  tobie z serca dziękuję... za wsz}rstko!

— Co tobie? jakbyś dokąd wyjeżdżał i żegnał 
się! Ale prawda, że tu teraz żyjąc rozum postradać 
można. B ż a s y  t a k i  je !  Już ja posłał prośbę, 
aby mnie z tąd przenieśli, choć na Kamczatkę, byle 
gdzieindziej. Nie mogę dłużej w ytrzym ać i rąk swo
ich w tern w szystkiem  m a r a t ’ nie chce.

Z dziwnie uspokojoną, wypogodzoną tw arzą 
wyszedł kapitan od przyjaciela swego. Targał go 
przed tern niepokój, czy to w ezwanie do komisji nie 
wypadnie w  godzinach dziennych, choć miał nadzie
ję, że stanie się to wieczorem, bo komisje, ogromną 
ilością posiedzeń obarczone, dniami i nocami praco
w ały. Teraz upewnił się o czemś dla siebie bardzo 
ważnem i to mu dawało w ygląd człowieka zadowo
lonego. I jeszcze, nie wiele o. tern myśląc, czuł w
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głębi radość, że przyjaciel w ysoko postawiony, ten 
dobry, kochany człowiek, chce kraj ten opuścić i rąk 
sw ych u ż a s a m i temi nie m a r a  t ’.

Namawiać Awicza, aby spokorniał, zmiękł, w y 
jawił to, co komisja zapytyw ać będzie, ani m y
ślał. W iedział naprzód, że nam awianie skutku by nie 
osiągnęło, a potem nie chciał, aby za cenę choćby 
życia jego i swego, nie chciał, aby się tak stało. 
Chętnie tylko w  myśli spraw ę sobie z tego zdawał, 
ale czuł bardzo w yraźnie, że gdyby się tak stało, 
gdyby Awicz upokrzył się, zmiękł, począł w y ja
wiać, byłoby to dla niego czemś takiem, jak za
ćmienie słońca, lub rozsypanie się w  proch tych 
kształtów , któremi zachw ycały się jego oczy.

Jednak, pomimo, że z przeprow adzenia w ięź
nia do miejsca posiedzeń komisji nie zam ierzał czy
nić takiego użytku, o jakim przyjacielowi mówił, ra 
dość milcząca, ale głęboka napełniła mu oczy, gdy 
przyobiecaną b u m a g ę  wziął do ręki. Schow ał ją 
za mundurem u piersi i jeszcze kędyś na kraniec 
m iasteczka poszedł, kędyś dość długo bawił, aż na 
koniec, godzinę oznaczoną nieco w yprzedzając 
udał się do więzienia. W chodząc do celi Awicza, 
rzekł od razu.

— Jesteś pan w ezw any do komisji i ja mam 
pana tam zaprowadzić.

Na więźnia wiadomość ta w yw arła  wrażenie 
przykre. Nie spodziewał się jej; myślał, że śledztwo 
zostało już ukończone. Ale jeżeli trzeba, to trzeba! 
Czego ci ludzie chcą jeszcze od niego? Czego się 
po nim spodziewają? Powinni byli przecież zrozu-
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mieć, że nie wytłoczą z niego ani jednego słowa w ię
cej nad to, co już powiedział. Prędkoż to nastąpi? 
Dziś? Jutro? Zaraz? Oficer uprosił, aby mu po
zwolono tam go zaprowadzić, bo może przecież nie 
tak przykro będzie, jak z feldfeblem i żołnierzami?

Aleksander ze wzruszeniem rękę mu ścisnął.
— Jaki ty  dobry dla mnie bracie!
— N u  co tam! co tam! jaby dla ciebie B o h  

z n a j  e t  s z t o L .
Dziwne u ludzi bywają czasem przeczucia, te 

uprzedzające wypadki rzuty duszy. W  tej chwiii 
dwaj ci ludzie po raz pierwszy zaczęli solne mó
wić* ty !

— Nu, rzekł oficer, czas nam w  drogę!
Przez otwór w  drzwiach zawołał.
— S m a t r y t i e l !
Wezwany dozorca natychmiast wszedł do celi; 

Karłow icki papier z za mundura w yję ty  mu po
kazał :

- P o  p r i k a z a n j  u...
W yszli obaj z celi, przeszli różne korytarze 

i wschody, przed wyjściem z budynku Karłow icki 
znowu komuś papier pokazywał. Szyldwachy 
wszystkie rotnego dowódcy salutowali.

Gdy znaleźli się na ulicy, oficer więźnia pod 
ramię ujął i krokiem iść zaczął. Aleksander odetch
nął pełną piersią.

— Ach, rzekł, powietrzem świeżem oddychać, 
choć przez chwilę, co za rozkosz! Ale dla czego 
idziemy tak prędko?
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I nie dał towarzyszowi czasu na odpowiedź, 
bo sobie o czemś przypomniał.

— Ale, ale! Widziałeś narzeczoną moją i jej 
m atkę? Byłeś u nich? Jak mają się? Co tam 
słychać?

Uliczki miasta były ciemne i prawie puste; kie
dy niekiedy tylko dwaj spiesznie idący ludzie spo
tykali się z niepozornemi, śpieszącemi, obojętnemi 
na wszystko, co ich samych nie otaczało, przecho
dniami. Jednak oficer do szeptu prawie głos zniżył, 
odpowiadając.

— Twoja narzeczona, to cud kobieta! Odważ
na, dla ciebie na wszystko gotowa. W  o t p o l k i ,  
t o  k a k i j a! Ja  dawniej żadnej nie znał! My z nią 
wiele, wiele mówili o różnych tam... naradzali się, 
i ja tobie powiem, że u niej nie tylko k r a s a t a 
i serce, ale i rozum...

Mówiąc przyśpieszał coraz kroku.
— Czego my tak biegniemy? zadziwił się zno

wu Aleksander.
— Tak trzeba! odpowiedział oficer i w  głosie 

jego zabrzmiała nuta wydającego rozkazy k a- 
m a n d i r a.

U końca wąskiej uliczki widać już było jedno
piętrowy budynek, w  którym zasiadała komisja. 
Wszystkie okna budynku tego były oświetlone, 
przed gankiem paliła się latarnia i w  świetle jej po
łyskiwały bronie szyldwachów.

Jeszcze kilka, jeszcze kilkanaście kroków i ofi
cer nagłym ruchem skręcił w  jakieś ciasne, brudne
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przejście pomiędzy jakiemiś w pól rozwalonemi le
piankami i plotkami więźnia za sobą pociągając.

— Co to?  Dokąd? Gdzie idziemy?
— Milcz! szepnął oficer i, jakkolwiek szept to 

był, zabrzmiał w  nim tw ardy, niemal groźny rozkaz.
Ramieniem jak żelazną obręczą opasywał ramię 

więźnia.
Lepianki i płotki staw ały  się rzadsze, można 

było w śród zmroku dostrzedz ukazujące się za nie
mi pole.

Ramię Aleksandra, pomimo żelaznego uścisku 
oficera, drżeć zaczęło.

— Co to jest?  Dokąd mnie prow adzisz? Co 
chcesz uczynić?

Nie odpowiadał i po minucie znaleźli się już za 
miasteczkiem.

W ieczór był dość późny i pomimo gwiazd usie- 
wających niebo ciemny, bo szm aty chmur tułały się 
pod gwiazdami, gnane i rozganiane przez wiatr, któ
rego prawie jesienne podmuchy zlekka szumiały po 
gładkiem polu.

Na wązkiej ścieżce, przerzynającej pole, tu 
i owdzie rosnącemi nad nią krzakami ocienionej, 
oficer zwolnił kroku i szeptem mówić zaczął:

— Ty nie wiesz, że tobie grozi śmierć... na szu
bienicy, albo k a t o r g a .  Ja  o tern dowiedział się 
i nie mógł przecież z rękoma założonemi czekać. Ja  
pojechał do twojej narzeczonej i my z nią w szyst
ko ułożyli. Ty będziesz wolny...

— Wielki Boże! w ykrzyknął Aleksander.
— C... c... c...icho!—zasyczał oficer i narzekać



zaczął: o j  t y  B o ż e  mó j !  jaki p y ł k i  charak
ter! tu trzeba, jak m y s z y  cicho... a on krzyczy! 
Słuchaj i nie mów nic, nie mów nic! Ja  wszystko po
wiem...

Szybko idąc, z głową ku głowie towarzysza 
przybliżoną, mówił.

— Przez las ten przelecisz wiorst trzy, za la
sem będzie kareta sześciu końmi zaprzężona, 
z dwiema damami.

Potem jeszcze mnóstwo szczegółów, i na- 
koniec:

— O świcie w  drugiej gubernji już znajdziesz 
się, a tam granica a w s t r y j s k a  niedaleko, będą 
tacy ludzie, co tobie....

Jeszcze trochę szczegółów i wskazań!
Aleksander nie odpowiadał, ogłuszony, w strzą

śnięty, do utraty oddechu pociągany naprzód przez 
towarzysza, który znowu kroku niezmiernie przy
śpieszył.

Już znajdowali się blisko lasu. Pod lasem, na 
tle zmierzchu, zarysow ały się sylwetki osiodłanego 
konia i człowieka, za uzdę go trzymającego. Do
strzegłszy nadchodzących, człowiek lejce na szyję 
konia zarzucił i jakby pod ziemię zapadł, tak w 
mgnieniu oka zniknął. A koń, z głową ku nadcho
dzącym obróconą, zarżał nagłe, krótko.

— Piorun! Mój Piorun! krzyknął Awicz i rzu
cił się na szyję pięknego zwierzęcia, a ono, zgrab
ny pysk na ramieniu mu położywszy, wydawało 
chrapanie urywane, w  których czuć było pieszczo
tę i radość.



—  157 —

Aie pomiędzy witających się przyjaciół, wmie
szało się ramię, rękawem mundura okryte i głos nie
cierpliwy rozkazująco wymówił.

— Dość tego! Wsiadać na koń! ale teraz w po
stawie Aleksandra tkwił w yraz oporu.—Nie chcę... 
a ty ?  Odpowiesz przecie za mnie, przezemnie gi
nąć! Za nic w świecie. Wracajmy, wracajmy co 
najprędzej! Z pobłażliwym uśmiechem oficer głową 
wstrząsnął.

' — W o t ! nibyto rozumny, a dziecko! Czyż ty 
myślał, że ja i dla siebie ratunku nie obmyślił? Ja 
zdradził, ja przeciw obowiązkom i prawu służby 
postąpił, ja przyjaciela oszukał. To jakże ja mógł
by tutaj pozostać? Ja tak samo jak ty ucieknę.

— Czy podobna! Więc razem! Czemuż nie 
razem?

Potrząsnął znowu głową oficer, lecz w znak 
przeczenia.

— Nie można razem. Ja  sobie inną drogę p r y -  
d u m a ł .  A ty o mnie bądź spokojny. Ani na karę, 
ani na hańbę ja nie dam się. Za ćwierć godziny 
i mnie, tak jak ciebie, już tu nie będzie.

Widząc, że Aleksander w wahającej się jesz
cze postawie przy koniu stoi, dłoń na ramieniu mu 
położył. Oczy jego, z głębokiem, boleśnem błaga
niem, zbliska zatapiały się w  oczach Awicza.

— Siadaj! prędko! I leć! Zrób mi tę łaskę. Ja  
wróg ojczyzny...

W piersi mu coś załkało.
— Niech to przynajmniej zrobię, że jej dobre-



go syna w yratuję! Niech to przynajmniej ja... dla 
Ojczyzny...

Awicz roztw orzył ramiona. Spoili się w  uścisku 
silnym, lecz krótkim. Oficer napędzał.

— Prędzej! prędzej!
Ej, Piorunie, koniu mój kochany, przenieśże ty 

mnie na w iatrow ych skrzydłach przez piekielne 
prog i!

W  polu, w  pobliżu lasu, pod rozłożystą gruszą 
dziką, oficer wsłuchiwał się w  tętent konia, który 
oddalał się, cichł w  lesie, aż ucichł zupełnie. W yjął 
zegarek z za mundura, nisko pochylił się nad nim, 
dojrzał pomimo zmroku godzinę i minutę. Już od 
pięciu minut powinien być tam, razem z więźniem, 
nic to! jeszcze pięć minut spokojnie czekać będą. 
Oparł się plecami o drzewo, którego rozłożyste ga
łęzie okryw ały go grubym cieniem i patrzał na 
szm aty chmur, przepływ ające pod gwiazdami. P rze
pływ ały bardzo prędko i podobne były  do ogrom
nych ptaków  z poszarpanemi ciałami i skrzydłam i. 
Gwiazdy to ukazyw ały się, to znikały. Bezbrzeż
na samotność rozlew ała się po gładkiem polu i po 
gęstym  zmroku, w  którym  sam jeden, z szelestem 
lekkim, latał chłodnawy w iatr.

Człowiek pod dziką gruszą stojący, znowu 
przybliżył do oczu zegarek!

Teraz już tam niepokoić się zaczęli..* Do kie
szeni mundura sięgnął i W kilka sekund potem, pod 
rozłożystemi gałęziami drzewa, huknął rew olw e
row y w ystrzał.

Jednocześnie postać w zmroku niewyraźna.
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lecz ciemna i ciężka, runęła u stóp d rzew a na z ro 
szone t r a w y ........................................................................

................................Ej serce człowiecze, jakie ty  psoty
srogie niekiedy p łatasz  tym, k tórzy  w  uderzenia 
twoje nie wsłuchiwali się nigdy...

Ej, krwi, od rodu ojczystego w  dziedzictwie 
o trzym ana, jak ty  czasem  obojętnie po żyłach czło
wieczych krążysz, aż w zburzysz  się i zapłoniesz 
zgryzotą  śmiertelną!

Ej ty  niewolniku biedny, któremu palce ziem
skiego pana ugniotły duszę w  kształt dla niego po
żądany, coś uczynił, gdy ta dusza ocknęła się 
i krzyknęła, że taką pragnie zostać, jaką stw orzy ł 
ją Pan Niebieski?





HEKUBA.
(R. 1863).

I.

S tarą nie była jeszcze; nie miała więcej nad lat 
czterdzieści i w  pierwszej młodości swej ładną być 
musiała, bo w yraźne śiady tego pozostały w  zgra
bnym rysunku tw arzy  jej, niepospolicie pięknych 
oczach, w obfitości włosów, teraz jeszcze do kolan 
długich i barw ę gorejącego złota mających.

Ale nie w  głowie były jej młodość i piękność; 
dbała o nie jak o piąte koło u wozu. Gdy jej ktoś 
z sąsiadów żartem  raz powiedział: „pani Teresa, 
gd}rby ładnie ubrała się i uczesała, a kroczkiem tro
chę mniej zam aszystym  chciała chodzić, toby jesz
cze śliczną kobietką być m ogła!“ Zdziwiła się zra
zu, potem się rozgniewała i sąsiada ofuknęła.

— Także koncept! Niechże mi pan Ignacy gło
w y głupstwami nie zaw raca, a powie lepiej: czy 
pożyczy mi tego grochu na zasiew, po który przy
jechałam, czy nie pożyczy, bo jeżeli nie, to siadam 
na bryczkę i jadę! Czasu nie mam!

11
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W iecznie czasu nie miała, śpieszyła, biegła, o 
coś stara ła  się, coś pilnego do czynienia miała. Co 
czyniła? Boże wielki! Ani w yliczyć, ani opowie
dzieć! W szystko, co czynić trzeba było, mając fol- 
w arczek malutki, dzieci sześcioro i męża, który był 
naprzód hulaką i m arnotraw cą, potem próżniakiem 
i pieczeniarzem, a potem umarł i ją w dow ą pozo-

Niektórzy na pracow itość jej fenomenalną, 
ruchy energiczne, na oczy błyszczące, a niekiedy 
aż gorejące, spoglądając, m awiali: co za tem pera
ment! I mieli słuszność. Niezwykłość tem peram en
tu była tern w łaśnie, co losami jej zarządzało.

Niegdyś ośmnastoletnią, ładną, dość posazną 
i szeroko spokrewnioną będąc, tak się była w są- 
siedzie nicponiu zakochała, że persw azje, ani w zbra
niania żadne nie pomogły. ^

  Hulaka,—mówiono jej,—próżniak, bałamut,
bankrut!

A ona. .
  Niema na świecie aniołów. Każdy człowiek

ma w ady i on je m a także. Ale ja go z w adam i i po
mimo w ad kocham i nigdy aż do grobowej deski
kochać nie przestanę!

A kiedy m atka i najbliżsi krew ni stanowczo
m ałżeństwu temu opierać się próbowali, ośw iad
czyła, że w  razie staw iania jej dalszych przeszkód, 
z domu ucieknie, ani domyślą się jakim sposobem 
i kiedy ucieknie, z w ybranym  swoim w  jakim u- 
stronnym  kościółku ślub weźmie, a potem matkę 
i krew nych o przebaczenie poprosi. Że przebaczą.



to dla niej wątpliwości nie ulega, bo ją kochają 
przecież i jak jeszcze! A w  dodatku szczęście jej 
przepraszać ich za nią będzie. Bo ona pomimo 
w szystkich przepowiedni czarnych i krakań kru
czych ani na chwileczkę o przyszłem szczęściu 
swem nie wątpi.

Znając ją, w szyscy wiedzieli, że to, co mówi, 
może próżną groźbą nie być. Tak żyw ą i śmiałą 
była, tak dzielnie matce w  gospodarstwie dopoma
gała, tak ochoczo do każdej zabawy, albo roboty 
staw ała, że kozakiem — dziewczyną ją nazywano. 
Mogła bardzo uczynić to, co inne stworzenie, po
tulne i nieśmiałe, zdobyć by się nie potrafiło.

Przytem , zdawało się nawet, że ten kościółek 
ustronny i takie w drodze niezwykłej złożenie do
wodu miłości wybranemu, posiadać dla niej mogły 
urok pewien, poetyczny czyn romantyczny, bo za 
poezją wogóle przepadała i pomimo niezwykłej ży
wości swej, do m arzycielstw a miała skłonność. Du
żo za północ nieraz w  poemacie jakimś zaczytać się 
umiała, albo na pięknie zachodzące słońce, na ładny 
widoczek leśny, na łąkę bogato rozkwitłą zapatrzyć 
się tak, że jak ze snu budzić ją było frzeba, a gdy 
w ybrany zasiadał do fortepjanu i głosem bardzo mi
łym śpiewać zaczynał: „Stój, poczekaj, moja dusz
ko, skąd drobniuchną strzyżesz nóżką4*, albo: „Dwa 
gołębie wodę piły, a dwa ją m ąciły“, do najciemniej
szego w pokoju kącika usuwała się i po świeżej, jak 
jutrznia, jej tw arzy, cichuteńko spływ ać zaczynały 
perliste łzy.

Matce, krewnym, przyjaciółkom wszystkim,
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Którzy ją przed złym w yborem  i losem ostrzegali, 
mawiała.

  Od ruiny majątkowej posagiem sw ym  go
w yratuję, do porządnego życia przyzw yczai się, 
bo mię kocha. A czyż może być na świecie szczę
ście większe, wyższe, jak w yratow ać, uszczęśliwić, 
uszlachetnić, udoskonalić człowieka kochanego.

I gdy to mówiła, piwne źrenice jej sypały zło- 
temi skrami, a policzki przem ieniały się z płatków 
jaśminowych w  ponsowe róże.

Nie było rady. Pobrali się i po krótkiej p rzer
wie, która zdaw ała się urzeczyw istniać marzenia 
kozaka--dziew czyny, w  sercu, w  głowie, w  spo
sobie życia jej w ybranego w szystko poszło po daw 
nemu. Tak jak dawniej począł próżniaczyć, w  karty  
grać, na huczne polowania jeździć, różnym paniom 
i nie paniom głow y zaw racać, jej posag i resztki m a
jątku swego galopem roztrw aniać.

Uszlachetnienie i udoskonalenie kochanego 
człowieka nie udały się, czy i szczęście także? Na
turalnie, ale tego domyślać się tylko można, bo p. 
Teresa, pomimo prawdomówności i wielomównoś- 
ci swej, o losie swym  i w szystkim , co on jej p rzy
niósł, jak grób czy kamień milczała. Byłaż w  mil
czeniu tern ambicja skarg i użaleń się nie znosząca, 
czy pomimo w szystkiego trw ające kochanie? Jedno 
i drugie, zapewne, lecz może więcej drugie, mż 
pierwsze. Może pani I eresa należała do tych na
tur głębokich, w  które, gdy raz kochanie zapadnie, 
to go ani gorzkie łzy zawodu zalać, ani palące że
lazo bólu w ypiec nie są zdolne.
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I to tylko widzieli w szyscy , że jak przedtem 
męża, tak  potem dzieci, gdy na świat przychodzić 
zaczęły , kochała z czułością i troskliwością nie
zmierną, entuzjastycznie, bez granic. Inaczej, w i
dać, kochać nie umiała i taka  właśnie miłość m u
siała być koniecznym i w ierzchołkow ym  w y k w i
tem jej natury.

Sprow adziła  też miłość ta  w  jej życiu dalszem 
następstw o dość osobliwe.

Kiedy ostatecznie m ajątkowo zrujnowani, ona 
i mąż jej, z tro jg iem 'już  dzieci, zamieszkali w  fol- 
w areczku  malutkim, jedyną już ich własność s ta 
nowiącym, p. Teresa  w net obejrzała się po niedu
żych kaw ałkach  pola, łąki, lasu, po zabudowaniach 
gospodarskich, po rachunkach dzierżawcy, który  
im w  m ałym  domku miejsca ustępował i — zabra 
ła się do pracy.

Zrozumiała, że w iosczyna ta, w  cichą sam o
tność równin poleskich rzucona, stanowiła w arsz ta t  
jedyny, na którym  w yprząść  i w y tkać  trzeba było 
by t tych, których kochała, że ten domek pod sło
mianą strzechą, pomiędzy stare  lipy i grusze w tu 
lony, musi stać się opoką dla stóp drobnych, dla 
długiej przyszłości jej dzieci, i że ona jedna tkać na 
warsztacie , opokę przed skruszeniem się uchować 
potrafi. Pomocnika, tembardziej wyręczyciela, nie 
miała, nie! W ięc do w arsz ta tu  i opoki zabrała  się 
sama żw aw o, energicznie i rozpoczęło się dla niej 
życie twarde, szorstkie, jak w ór  sieczką, napełnione 
drobiazgami, które tak, jak źdźbła sieczki, by ły  dla
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I
szpetnedotknięcia ostre i klujące, dla oczu 

i przykre.
On, licznych i mniej albo więcej majętnych 

krew nych mając, jeździł od dworu do dworu, tu 
tygodnie, tam miesiące baw iąc się i bawiąc, dla 
obyczajów  gładkich i humoru w esołego wszędzie 
mile w itany i widziany, zaw sze jeszcze paniom 
podobający się i przypodobający, ładnie śpiew ają
cy, na polowaniach umiejący strzelać celnie, a po
tem o nich najśmieszniejsze anegdoty opowiadać.

Do domu zaglądał kiedy niekiedy, w  zgrabnych 
ramionach dzieci przez czas jakiś pohuśtał, żonę 
pieszczotami i czułościami osypał, a potem pozie- 
w ać z nudy, w yciągać się w  całej długości na sprzę
tach, nad nieszczęściami swemi biadać zaczynał, 
aż po niedługim czasie, następow ała pora humoru 
piekielnego, posępności grobowej, fukania na 
w szystko i wszystkich, czasem naw et gróźb 
rychłej, a bodaj naw et samobójczej śmierci, aż 
na koniec, dłużej już życia w  tej norze, w 
tej dziurze, w  tym  czyścu ziemskim w y trzy 
mać nie mogąc, odjeżdżał znowu, aby po ty 
godniach lub miesiącach, powrócić na dnie niedłu
gie. I zdarzyło się, że nigdy już nie powrócił. W  do
mu daleko mieszkających krew nych srodze na po
lowaniu przeziębiw szy się — umarł. P. Teresa zaś 
długo po nim z tw arzą od płaczu spuchniętą cho
dziła. P atrzący  w ówczas na nią mawiali pomiędzy 
sobą: „ma też kogo tak długo i wiele opłakiwać"! 
Ona jednak płakała długo i wiele. Taką już była...

Zresztą, jak przedtem, tak i w  dalszym ciągu,

i
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chodziła po polach, dozorow ała robotników, stró
żow ała nad orką, młócką, zasiewem, sianokosem, 
żniwem, doglądała inwentarza, z pomocą paru 
dziewek ogrody uprawiała, nierzadko w łasnoręcz
nie gotow ała straw ę, a w  długie noce zimowe szyła 
odzież dla siebie i dzieci. O pierwszych brzaskach 
dziennych, na mróz, deszcz, śnieżycę, wichurę, czy 
na rajskie od ros świeżych i świtań błękitnych po
ranki letnie, pierw sza wychodziła z domu, aby nie
liczną czeladź budzić, w raz z nią roboty dzienne roz
poczynać. Oprócz tego, często do sąsiednich wsi 
i m iasteczek jeździła, w szystko, co trzeba by
ło sprzedając, kupując, braki różne zapełniając, 
stratom  zapobiegając, o mnósto drobin te
go tw ardego bytu dobijając się z trudem, z ta r
giem, z troską, od których nieraz poty perliste 
na czoło jej w ystępow ały. W  dodatku, zupełnie już 
niewiadomo jakim sposobem, czy jakim cudem, 
zdołała śród tego, wszystkich trzech synów z kolei 
do szkół przygotow ać i w ysłać, córkę jako-tako 
wyedukować i dwoje dzieci najmłodszych, drobnych 
jeszcze doglądać...

Cóż dziwnego, że od lat wielu już w sposób taki 
żyjąc — straciła formę. Było to w yrażenie jednego 
z sąsiadów, który patrząc raz na nią przez pokój 
idącą, zcicha rzekł do obecnych.

— Pani Teresa zupełnie straciła formę...
I prawdziwem to było do tego stopnia, że gdy 

szła, to z pewnego oddalenia trudno było powie
dzieć na pewno, czy to kobieta, albo mężczyzna 
idzie, albo zblizka znowu, każdy nic o mej nie wie-
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dzący długo nam yślaćby się musiał przed zadecy
dowaniem, do jakiego stanu społecznego i pozio
mu cywilizacyjnego niew iasta ta  należy.

Nie była wcale otyłą, a jednak w  pasie, ramio
nach i całej sobie była grubą. Pochodziło to ze 
zgrubienia, czy rozrostu muskułów, które wciąż 
m ocowały się z chłodem, gorącem i fizycznym tru 
dem, a nadaw ało jej pozór bryłow aty, ciężki, dzi
wnie znowu sprzeczający się z żyw ością i energją 
ruchów. Po danych jaśminach i różach jej tw arzy, 
śladu już nie pozostało i ogorzałą, zgrubiałą skórą 
powleczona tw arz ta, zachowała tylko piękny za
rys ust i czoła, a także te duże, w  niepospolicie 
piękną oprawę ujęte oczy, których piwne źrenice, 
teraz jeszcze umiały w  chwilach w zruszenia, czy 
zam yślenia sypać złotemi skrami, lub świecić jak 
gwiazdy.

Ale do tego stracenia przez p. Teresę formy, 
więcej jeszcze od zgrubiałości muskułów i tw arzy, 
przyczyniało się ubranie. Byłże to był dla w ytw ór 
nych i strojnych sąsiadek skład dziwów nad dziwa
mi w  tern ubraniu, które nigdy nic wiedzieć nie 
chciało o modzie i elegancji, a wiedziało tylko
0 taniości i w iecznym braku czasu! W ięc spódnice 
jakieś zbyt krótkie, a co gorsza, z jednej strony 
dłuższe, z drugiej krótsze, kaftany jakieś źle skro
jone i z pierw otną prostotą uszyte, buty grube
1 stukające, chustka na głowie zam iast kapelusza. 
I tylko włosy... Do tych p. Teresa słabość snać mia
ła, bo zaw sze lśniące i w  gładki w arkocz zaplecio
ne, zw ijały się z tyłu jej głowy nakształt ogromne-
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go węża, któryby miał barwę mieniącej się w blas
ku słońca łuski kasztana.

Zapracowała się p. Teresa, zaniedbała samą 
siebie i „straciła formę“, lecz nie zdawało się to jej 
martwić ani zawstydzać, ani zrażać do by
wania kiedy niekiedy w  domach sąsiedzkich, do 
brania udziału w  licznych nawet zebraniach to
warzyskich. Był w  niej pociąg do życia tow a
rzyskiego; wesołą pomiędzy ludźmi bywała, 
mówną. Gdy z bryczuszki, w  dwa małe koniki za
przężonej przed domem sąsiadów wysiadłszy, kro
kiem swoim zamaszystym i stukającym, w  sukni 
z jednej strony krótszej, z drugiej dłuższej, do pięk
nego, wykwintnego, ludnego salonu wchodziła, na 
ustach miała uśmiech szeroki, który rząd zębów, 
jak perły białych, odsłaniał, a na powitanie, ręce 
obecnych tak mocno w stwardniałych od pracy dło
niach ściskała, że niektórzy aż z bólu sykali. Na 
kanapie albo jakim paradnym fotelu ją posadzić, zu- 
pełnem było niepodobieństwem.

W ykręcała się od zaprosin, zawieruszała się 
pomiędzy towarzystwem, gdzie to tu, to ówdzie, 
słychać było jak całowała się z paniami, żartowała 
z panów, o różnych rzeczach i sprawach rozpra
wiała głosem, przyzwyczajonym do przemawiania 
w polu, w  ogrodach, w  stodole, więc zbyt donoś
nym i niekiedy wpadającym w tony tak grube, że 
trudno było zdała zrozumieć, czy to jest męskie al
bo niewieście mówienie.

Ale u siebie w  domu, w  Leszczynce swojej, gdy 
nikt obcy na nią nie patrzał, miewała często czoło
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zmartwione, a oczy pełne zadumy, czy tęsknoty. 
Nieraz, gdy w  gorące żniwa, po dniu na skw arze 
słonecznym spędzonym, z pola do domu pow racała, 
krok jej zam aszystość sw ą utracał i powolnym sta 
w ał się, zmęczonym, a w zrok ku górze podniesiony, 
błąkał się po obłokach, przez letni przedwieczerz 
m alowanych i złoconych. Zbaczała nieco z drogi, 
w prost do małego dworku prowadzącej, wchodziła 
na łączkę przydrożną i tam, w śród mietlic rozczo
chranych i koniczyn kwitnących, siadała.

Rozczochrane mietlice, koniczyny wysokie, 
gronami białych pereł obwieszone, szczawie o po
tężnych, czerwonych kitach ogarniały ją i zasła
niały aż po szyję, tak że nad tą topielą puszystą 
i różnobarw ną w idać było tylko jej głowę z bujnym, 
ognistym w arkoczem  i z tw arzą od znoju wilgotną. 
Lekkie w iatry  przedw ieczorne m uskały w tedy tę 
tw arz uznojoną, a przed oczyma, od zmęczenia 
przygasłemi, pow staw ała nad niedalekim lasem 
zorza wieczorna, złota i różowa. I patrzały  w tedy 
oczy te na zaw ieszającą się pomiędzy niebem i zie
mią zasłonę świetlną, patrzały, podziwiały, modliły 
się, wielbiły, aż poczynały nabierać od niej blasku, 
aż pow racały od nich siła i radość życia, aż m arzą
ce, smutne, rozmodlone, zachwycone nad gęstwiną 
mietlic, koniczyn i szczawiów  — świeciły jak 
gwiazdy.

Zdarzało się również, że w noce zimowe, za do
mem białe od śniegu, w  domu ciche od powszech
nego uśpienia, ogarniały ją zadumy, do fal gorzkich, 
posępnie szem rzących podobne.



Dzieci w  przyległym  pokoju spały spokojnie, a 
ona w  izdebce swojej, u jedynego jej okna, przy 
świetle małej lampy odzież ich naprawiała. W ysoki 
stos białych płócien wznosił się przed nią na stole, 
w iatr za oknami szumiał, czasem gałęź wiatrem  po
ruszona sucho i tw ardo w  szybę zastukała lub 
świerszcz odezw ał się pod piecem.

Z głową pod światłem  lampy pochyloną szyła, 
w ysuw ała się z jej palców i czoło na dłoń opadało. 
Z czołem i oczym a zakrytem i dłonią siadyw ała nie
ruchomo i tylko czasem, jakby czemuś dziwując się 
bezdennie, lub nad czemś boleśnie biadając, głową 
powoli w strząsała lub w  obie strony kołysała. Dzi
w ow ała się tak losowi w łasnem u? Biadałaż nad 
omyłką w  dniach kwitnącej młodości popełnioną?

Niekiedy także w śród takiej zadumy nocnej 
z ust jej wychodzić poczynały nuty piosnki starej: 
„Dwa gołębie wodę piły“... Nigdy więcej nad ten 
początek piosnki nie zanuciła, opam iętywała się za
raz, milkła... Byłoż to echo do wiosny życia w tę 
noc zimową przywiane, echo i odbłysk miłości je
dynej w  życiu, zawiedzionej, zdeptanej ?...

Ale w  sąsiedniem pokoju jedno z dzieci niespo
kojnie poruszyło się na posłaniu, drugie w śród snu 
krzyknęło.

Pani Teresa w  mgnieniu oka na nogach, biegła 
ku sypialni dzecięcej, a gdy po chwili, przeko
naw szy się, że nic złego nie zaszło, powracała, oczy 
jej, usta, tw arz cała jaśniały od błogiego uśmiechu.



— Robaki moje, kwiatki, brylanty, pociechy,
skarby moje!

W śród licznych jej znajomych byli tacy, w  któ
rych budziła szacunek lub podziw, i tacy, których 
baw iła albo nudziła, którzy też ją potrochu w yśm ie
wali. Dość powszechnie zresztą przyczepiano do 
niej nazw ę Virago. Życie zaś inną jeszcze nazw ą 
obdarzyć ją miało...

II.

Tej wiosny, syn najstarszy p. Teresy, dwudzie
stoletni student, od paru lat w  dalekiej stolicy prze
byw ający, razem ze skowronkami do Leszczynki 
zleciał i już z powrotem nie leciał. G dyby p. Teresa 
do powrotu go nam awiała, nie usłuchałby pewnie, 
ale ona nie czyniła tego i raz go tylko, oburkliwie
krótko zapytała:

— Cóż będzie, Julek? Nie pojedziesz?
— Nie, matuchno,—odpowiedział. Nie pojadę... 
Czoło jej zbiegło się w  dwie grube zmarszczki

i przez chwilę stała ze w zrokiem  w  ziemię wbitym, 
posępna i zgnębiona. Potem  jednak głowę podnio
sła i spokojnym głosem już rzekła:

— Ano! Cóż robić? Kiedy inaczej być nie
może...

— Nie może, matuchno!
— Ja  to i sama wiem. A kiedy inaczej być nie

może, to i basta!
Do gospodarstw a odeszła. Ale kiedy z pękiem 

kluczy w  ręku szła przez m ały dziedziniec do świr- 
na, w  którym  różne zapasy żywnościowe się mie-
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ściły, krok jej cięższy i powolniejszy był, niż 
zwykle.

Bóg jeden tylko wiedział, z jakiemi trudnościa
mi, przeszkodami, troskami zdołała ona syna tego 
do szkół przygotować, w  szkołach utrzymać, do sto
łecznego uniwersytetu wysłać. Parę razy ktoś 
z krewnych dopomógł nieco i oto za lat trzy Ju
lek skończonym medykiem zostanie, a jakim będzie 
medykiem i jakim człowiekiem, to już ona jedna tyl
ko wiedzieć mogła, która go najlepiej ze w szyst
kich ludzi znała i tyle już dziwów, o jego zdolnoś
ciach, o jego duszy, o jego przyszłości wyrobiła. 
W  rojeniach tych zresztą, wcale nie wszystko by
ło urojeniem i powszechne zdanie w  okolicy pano
wało, że pani Teresie syn najstarszy dobrze się 
udał. W  zimie, która tę wiosnę poprzedziła, sąsie- 
dzi często słyszeli ją mawiającą.

— Oho! Niechno tylko Julek nauki skończy 
i na własnych nogach stanie, to już ja o przyszłość 
Janka, Olka, Brońci i Ludwinki spokojną będę. 
Choćbym i oczy zamknęła, choćby na Leszczynkę 
nieurodzaje i inne klęski spadły, on zginąć im nie da!

— A dlaczegóż to pani—ktoś raz zauważył — 
wszystkie dzieci wymieniając, o pannie Inie zapo
mina?

Na to pytanie radość na twarzy jej zgasła i oczy 
niespokojnie zaczynały migotać.

Inka! no cóż Inka! ośmnaście lat kończy, już 
dorosła...

— Za mąż rychło ją pani wyda, co?



— Może... pewnie... na to przecież rosną dziew 
częta...

— P atrzeć tylko, jak chłopiec jakiś porwie ją 
od pani... Jakże, takie śliczności...

— A pewnie, że śliczna jest! co praw da, to 
praw da! rozpromieniała się znowu p. Teresa, lecz 
w net z nowem zaniepokojeniem oczu i czoła doda
w ała.

— Tylko, że ta  śliczność tak samo, nam kobie
tom nieszczęście jak szczęście sprow adzać może. 
At! W  ręku Boga los ludzki! Jak  Bóg da!...

Znać było, że wspomnienie o ślicznej Ince, nie
pokój w  niej budziło, ale dlaczego, nikomu o tern nie 
mówiła. W łaściw ie dziewczynie tej, za którą, gdy 
tylko się gdziekolwiek ukazała, panowie, jak sło
neczniki za słońcem, się obracali, na imię było: Mi
chalina, ale ona, imię to zbyt ladajakim znajdując, 
gdy tylko dorosła, zaczęła wszędzie, gdzie tylko 
mogła nazyw ać się i podpisyw ać: Ina. Dla dogodze
nia jej, w szyscy tak samo nazyw ać ją zaczęli, bo do
gadzać jej każdy czuł potrzebę, mus niemal. Nie by- 
łaż śliczną?

Dzień był kwietniowy, bardzo pogodny i cie
pły. W iosny tej kwiecień przyszedł na św iat ta 
kim, jakim zazwyczaj maj przychodzi. P rzedw czes
ne upały dopiekać zaczynały i w szystko przed
wcześnie rozzieleniało się rozkwitało. W  Leszczyn- 
ce, szare ściany małego domu, oblewał blask słoń
ca, na strzechę, mchem błękitnawym  poplamioną, 
lipy kładły pełne listowia gałęzie, przed kilku ma- 
łemi oknami kwitło na grzędach trochę narcyzów
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i piwonji. Na małym dziedzińcu, budowelkami go- 
spodarskiemi otoczonym i w  znacznie w iększym 
ogrodzie owocowym i w arzyw nym  panowała cisza, 
którą napełniał niezmierny, radosny gw ar ptactwa. 
Mnóstwo tego pierzastego drobiazgu gnieździło się 
tu w  gruzach drzewach i metalicznym szczebio
tem, jak winem musującem, napełniało czarę k ry
ształow ą czystego powietrza.

Julka ani Inki nie było w domu. On teraz czę
sto puszczał się na w ypraw y po sąsiedztwie i ca
łym powiecie, ją sąsiadki na dość długo zabrały, 
aby im w  jakichś pilnych, zbiorowych robotach po
magała. Pani Teresa szła z ogrodu warzywnego, 
gdzie klika kobiet wiejskich jakąś zieleninę na za
gonach rozsadzało, a dwie kilkoletnie dziewczynki, 
w krótkich sukienczynach, wysoko nagie ich nożę- 
ta odkryw ających, krok w  krok za nią w śród agre
stow ych krzaków  dreptały. Niezwykle zamyślona 
p. Teresa, zdaw ała się nie słyszeć dwóch cienkich 
głosików, które tuż za nią, to po kolei, to razem 
wołały.

— Mamciu! Mamusiu! Matuchno, Mamciu!
Myślała. Jak  on teraz, ten Julek, często w y

jeżdża z domu, jak się pomiędzy rozmaitymi ludź
mi po wsiach i po miasteczkach kręci, a gdy pow ra
ca, jaki mu czasem żar pali się w  oczach. Zawsze 
miał takie oczy błyszczące, ale teraz to tak. zupeł
nie, jakby kto żaru w nie nasypał... Nic nigdy 
o tein, gdzie był i co robił, nie mówi nawet przed 
matką. Tak i powinno być; ona do niego o to żad
nej pretensji nie ma, ale sama domyśla się, źe snać,
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Już, już... pora nadchodzi... Oj, ciężka pora... Tak się 
boi, tak się okropnie boi...

— Mamciu! Mamusiu! Matuchno!
Nie słyszy. W estchnęła głośno.
Za ojczyznę, za wolność, prosta to rzecz i na

turalna. Ona to dobrze rozumie. Ona tak samo m y
śli i czuje, jak Julek. Czy chciałaby, aby on myślał 
i czuł inaczej? Nie! broń Boże! za tchórza i za gał- 
gana m iałaby go, gdyby tak było. W olałaby do gro
bu go położyć, niżeli widzieć tchórzem i gałganem. 
Już dawno powiedziała sobie, że inaczej być nie mo
że i  basta! Ale na sercu ma taki ciężar, taki
okropny ciężar.

— Mamciu! Mamusiu! Mameczko!
Nie słyszy. Idzie coraz powolniej i głow a jej 

sztyw ną, muślinową chustą przed upałem osłonięta, 
coraz niżej na pierś opada.

Co z tego będzie? Co będzie? Zamiar wielki 
i święty, tak, św ięty! ale skutek jaki? pow iada
ją, że jeśli nikt nie pomoże... ale to jest głupie ga
danie. Pomódz, to pomogą, bo, alboż to ludzie na 
świecie z kamienia są, albo z błota, aby w idząc ta
ką spraw ę świętą, takie męczeńskie targanie się, 
nie ujęli się, nie ratow ali? W  Bogu nadzieja, że tak 
będzie, jak młodzi Konieccy onegdaj mówili. Inter
w encja nastąpi i w szystko dobrze pójdzie. Ale tym 
czasem... kule... A gdyby jedna z nich... w  Julka... 
O, nie daj Boże! O nie pozwól! Pod Twoją opiekę 
i obronę uciekamy się, św ięta Boża Rodzicielko!...

— Mamo! Matuchno! Mamo!



—  177 —

Nakoniec usłyszała, a raczej uczuła czepiające 
się sukni jej cztery łapki.

— Czego chcecie?!
Dwie drobne twarze rumiane, pyzate podno

siły się ku niej i jedna ze śmiechem, druga z nadą- 
saniem, rzekły:

— Jeść chce się!
Splasnęła dłońmi i krzyknęła:
— A prawda! Toż to w y  dziś nic jeszcze nie 

jadły! Toż ja o was zapomniałam! A biednieńkie 
w y  moje, mileńkie... głodne... Chodźcie prędzej, 
chodźcie do domu, chodźcie...

Raźnie już, szerokiem krokiem iść zaczęły, 
a przed nią dwa maleństwa szybko po zielonej tra
wie bosemi stopkami przebierały, wkrótce też 
przez boczne drzwi domu do małej sionki wbiegły. 
Ale panią Teresę, wejść tam za niemi mającą, w pro
gu ogarnęły i prawie nad ziemię uniosły męskie 
jakieś ramiona i, nim opamiętać się zdołała, po sion
ce ją okręciwszy, do przyległego pokoju walcowym 
krokiem wciągnęły. Przytem głos młodzieńczy, 
wesoły, wołał:

— Dzień dobry, mamci! Dzień dobry matuch- 
nie! Jak matuchna ma się?

I, kręcąc się z nią jeszcze po sieni, śmiał.się.
— Cha, cha, cha!
A ona zdyszana i z twarzą w  ogniu krzyczała:
— Puść, Julek! Ach, ty  swawolniku, warjacie, 

nicponiu! Puść, mówię, bo tchu już nie złapię...
I tak samo, jak on śmiała się.
— Cha, cha, cha!

12
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Aż gdy w ypuścił ją z objęć, ku drzwiom od 
kuchni skoczyła i krzyknęła:

— Teleżukowa! Daj maleńkim śniadanie.
I w net do syna powróciła z ustami pełnemi 

zapytań.
— No, jakże masz się? Tydzień cię w  domu 

nie było. Daleko jeździłeś? Skąd teraz przyjecha
łeś?  Co się tam na szerokim świecie dzieje?

On ją kilka razy w  obie ręce pocałował, po
czerń, na starej kanapce usiadłszy z miną uroczyś
cie nastrojoną mówić począł.

  Uczynki miłosierne co do ciała: głodnego
nakarmić, spragnionego napoić... a dopiero, gdy się 
tego dokona, przyjdą tamte, co do duszy: niewiedzą- 
cego uwiadomić, pytającemu odpowiedzieć...

— No, no, już rozumiem! Zaraz nakarm ię i na
poję! Oj ty, swawolniku mały!

I już ku drzwiom od kuchni śpieszyła, ale gdy 
około niego szła, za rękę ją pochwycił i z oczami 
ku niej podniesionemi, głosem zniżonym rzekł.

— A potem pójdziemy do pokoju mamy na 
rozmowę poważną. Mam do powiedzenia mamie
coś bardzo ważnego...

Ona zbladła na tw arzy  i oczy jej zmąciły się, 
jak gdy kto kamień na wrodę rzuci.

— Coś ważnego... pow tórzyła szeptem.
Ale w net uspokoiła się.
— Dobrze, pomówimy, tylko ci do zjedzenia

cokolwiek przyniosę.
Sam pozostawszy, Julek z kanapki się zerw ał 

i mały pokój szybko wzdłuż i w szerz przebiegać
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zaczął, drobnego wąsika' pokręcając, z głową po
chyloną, zamyślony. Jednak pomimo zamyślenia, 
z pod drobnego wąsika ładnym tenorem zanucił. 
„Cicho, cicho, ktoś nadchodzi, serce mówi“... I ur
wał. Tonęła piosnka młodzieńcza w  falach myśli, 
szumnie i tłumnie toczących się przez głowę.

Swawolnikiem był od dzieciństwa najmniej
szego aż dotąd, ale małym to niebył bynajmniej. 
Wzrost wprawdzie mierny miał, ale barki szerokie, 
w  stosunku do wzrostu nawet za szerokie, co trochę 
krępym go czyniło; jednak z kształtów i ruchów 
biła mu taka rzeźkość i żywość, że zgrabnym się 
wydawał, a przedewszystkiem za doskonałe upo
staciowanie zdrowia i siły mógł uchodzić. Po mat
ce wziął czuprynę gęstą, ładny wykrój czoła 
i piękne, piwne błyszczące oczy, lecz na razowym 
chlebie macierzyńskim policzki mu nieco zanadto 
spulchniały, tak że okrągłe i rumiane, przypominały 
pyzatych aniołów, na obrazach niekiedy malowa
nych. Z tw arzy jej ogień młodości gorącej, na
miętnej, aż tryskać się zdawał.

Nie tak wyglądał, gdy w  zimie minionej, całe 
szeregi nocy spędzał w  trupiarni, gdzie blady od 
bezsenności z ciekawością namiętną badał na cia
łach, które śmierć rozkładała, tajemnice ludzkiego 
życia. Ale teraz nie znać było na nim ani tych nocy 
pracowitych i ponurych, ani innych wrażliwych, 
które w izbie studenckiej, w  obłokach tytuniowego 
dymu spędzał, na namiętnych sporach i rozprawach 
z tłumem kolegów. Teraz wszystkie prace, w szyst
kie przedmioty sporów i rozpraw, wszystkie dążenia 
i zamiary jak drobne świeczniki pogasały przed



blaskiem jednej myśli, jednej nadziei, jednego za
miaru i celu.

W net po w czesnym  i krótkim obiedzie rzekł
do matki. .

  Może do mamy pokoju na rozmowę pójdzie
my, bo tam  bębny najmniej przeszkadzać będą...

— Jakie tam bębny! Janek i Olek zaraz znowu
do wioski, albo do lasu polecą...

— Są jeszcze dw a mniejsze bębenki...
  No, te robaki... nic jeszcze nie rozumieją!

Ale idź do mego pokoju, a ja tylko Teleżukowej
coś powiem i tam przyjdę...

Niebawem w chodziła do tego pokoju, który był 
w łaściw ie izdebką wązką, o jednym, na ogród w y- 
chodzącem oknie, a tuż' za nią wysoki próg prze
stąpiły Brońcia i Ludwinka. Dwa też cienkie gło
siki zadzwoniły.

— Matuchno! Mamusiu! Mamciu!
— Czego chcecie?
Z oczym a na m atkę podniesionemi, chwilę mil

czały, a potem najspokojniej i najpoważniej w  świę
cie odpowiedziały.

— Niczego!
Z m atką i przy matce być chciały tylko, a przy- 

tem lubiły niezmiernie tę izdebkę, do której wstęp 
bez niej, z powodu rachunków stół do pisania okry
w ających, był im wzbroniony.

M ogłyby sobie z tych papierów zabawki po- 
w ykrajać, lub na w iatr je puścić.

— No, kiedy niczego! to idźcie stąd sobie! Do
Teleżukowej idźcie!...
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Z zadartem i główkami uczepiły się czw or
giem rącząt spódnicy matczynej i Brońcia brunet
ka śniada, żałośnie, a Ludwinka, lnianowłosa 
i różowa, z gniewnem tupaniem nóżek, jednogłośnie 
zawołały.

— Nieeeeee!
Julek pochylił się i w  mgnieniu oka jedną na 

jedno ramię, drugą na drugie pochwyciwszy, z nad 
ziemi je podniósł.

— E! Niech robaczki trochę sobie przy Tele- 
żukowej popełzają! Tu niepotrzebne!

Śmiejąc się z izdebki je wynosił, a one śmiały 
się także głośno i nagie, długie, ogorzałe ich nożęta, 
kołysały się w  powietrzu, z ramion braterskich 
zwisając.

Pani Teresa tym czasem stanęła przy otwartem  
oknie, za którem rósł wysoki i gęsty krzak bzu, 
już rozkw itać poczynającego. Krzak ten tak zasła
niał okna, że nic przezeń widać nie było, oprócz 
kaw ałka ’ błękitu niebieskiego za najwyższemi 
szybkami.

Kiedy Julek, powracając, drzwi za sobą zam
knął, izdebka zdaw ała się być szczelnie przed wszel- 
kiem okiem i uchem ludzkiem ukrytą.

— Cóż, co mi masz do powiedzenia? — rzu
ciła się ku synowi p. Teresa.

Pobladłą tw arz i zmącone źrenice jej widząc, 
uspokajać ją począł:

— Nie to, nie to jeszcze co mama myśli. I to 
przyjdzie, naturalnie, ale nie teraz jeszcze. Teraz 
coś innego, ale także ważnego.
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I tu, u otw artego okna stojąc, począł mówić 
dość głośno, bo i pocóż miałby szeptać, skoro ni
kogo w  pobliżu nie było i nikt podsłuchiwać ani 
myślał.

Czy tylko nikt? Coś jednak za krzakiem bzo
w ym  zaszeleściało i coś ciemnego w śród gęsto 
splątanych gałęzi zaszarzało. Ale p. Teresa i Julek 
uwagi żadnej na to nie zwrócili. Małoż to skrzy
deł ptasich za oknami trzepoce, a byłoż im w tej 
chwili do przyglądania się grom barw  i św iateł w 
krzakach?

Tym czasem po drugiej stronie bzowego krza
ku, dwie postacie chłopięce, jedna nie dorosła, 
a druga w cale jeszcze dziecinna, w  postaw ach w y 
prężonych i ze skamieniałemi od wytężonej uw a
gi twarzami, podsłuchiwały.

Tak samo, jak Brońcia i Ludwinka, Janek 
i Olek poszli jeden w  matkę, drugi w  ojca. W łosy 
ciemne i złote, jednostajnie krótko przystrzyżone, 
oczy piwne i błękitne, jednostajnie w  tej chwili od 
ciekawości namiętnej rozbłysłe, cery jednostajnie 
przez wiosenne w iatry  i upały opalone. Tylko, że 
starszy w ysm ukły był i w ydaw ał się sprężystym , 
gibkim, a z tw arzy  bladawej w rażliw ym  i zapal
czywym , młodszego zaś krępość, czy przysadzi- 
stość kształtów , łączyła się z rumiannością, po
wlekającą pyzate, zupełnie jeszcze dziecinne policz
ki. Zresztą lat niespełna piętnaście i trzynaście, 
stare jakieś, już za krótkie i za ciasne mundurki 
szkolne, stopy bose, ślady świeżej w ędrówki po
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drogach piasczystych i podłożach leśnych, na so
bie mające.

Z kikogodzinnej wędrówki po wsi chłopskiej 
i lesie powróciwszy, zaraz spostrzegli, że pomię
dzy matką i Julkiem coś jest, jakiś sekret, niepo
kój. P rzy stole obiadowym matka mniej, niż zw y
kle mówiła, nawet ich za niezgrabne jedzenie gde
rać zapomniała, a Julek zamyślał się często i ani 
razu z nich nie zażartował. Oni oddawna już cze
goś domyślali się, coś w  powietrzu czuli, o czemś 
z zasłyszanych rozmów pomiędzy starszemi w ie
dzieli. W  szkołach jeszcze, tam w  mieście, skąd na 
świąteczne wakacje do domu przyjechali, wiele już
0 tern, co ma stać się, pomiędzy kolegami mowy by
ło. A dlaczego po przejściu wakacji świątecznych, 
matka do miasta i szkoły wrócić im nie pozwoliła? 
Oho! Słyszeli dobrze jak raz do Julka powiedziała: 
„w  czasach takich, kto wie, co z dziećmi stać się 
może. Niech lepiej w  domu zostaną". Julek zauwa
żył, że rok czasu w  szkole stracą, a ona odpowie
działa: „Niech lepiej rok stracą, a żyw i i cali zo
staną !“  Ot, co zaszło! Aby żyw i i cali zostali! Inni 
to mają prawo rozporządzać się swojem życiem
1 swoją całością, a oni niech przy fartuszku inami- 
nym siedzą i hańbą choćby okrywają się, zdrajca
mi kraju zostają, byleby... Bo zdrajcą kraju jest 
i hańbą okrywa się ten, który teraz... A skądże 
pewność, że Julek żyw y i cały zostanie? Jednak 
zamierza czynić to, co mu serce czynić rozkazuje, 
ku czemu ciągnie go przykład wszystkich bohate
rów rzymskich i polskich, a mama na_to zgadza się...
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Dlaczegóż to jemu wolno, a im nie? Względem 
starszego brata coś naksztalt zazdrości uczuli 
i oddawna już kroki jego śledzić, rozmowom przy
słuchiwać się zaczęli. Ale na podsłuchiwanie, zdo
byw ali się dziś poraź pierwszy. Jakże można było 
nie zdobyć się, skoro tuż za progiem stojąc, nie 
chcący usłyszeli byli, jak Julek m ówił. „Do mamy 
pokoju na rozmowę pójdziemy, bo tam. bębny naj
mniej przeszkadzać nam będą“ ! Na te słowa, 
w  starszym aż coś zagotowało się, zawrzało. „S ły 
szysz, Olek?—bębny“ ! A O lkowi łzy  zakręciły się 
w  błękitnych oczach. Cicho, jak myszy, mały dom 
dokoła obiegli, na ławce pod krzakiem bzu przysie
dli i w  stronę okna do izdebki matczynej słuch w y 
tężyli. Janek w yprężył się, jak struna ku matczy
nemu oknu cały w yg ięty, ręką kurczowo brzeg 
ław ki ściskał, Olek zaś zgarbił się, napuszył i rumia
ne policzki tak wydął, jak gdyby czasem na rozkaz 
matki ogień w  samowarze rozdmuchiwał.

Słuchali. Jakkolwiek Julek nie zniżał bardzo 
głosu, jednak pomimo woli może zniżał go nieco, 
więc wszystkiego, co m ówił, słyszeć nie mogli 
i w  słuch im wpadały czasem zdania niecałe, cza
sem w yrazy oderwane:

„Dziś po zachodzie słońca... wprost do Dębo
wego Rogu... tu nie zajadę“ ...

A potem, zapytanie matki... W iele tam tego 
będzie?

I odpowiedź Julka.
— Szabel... rewolwerów... kos...
Jankiem od stóp do g łowy dreszcz wstrząsnął.



Jedną ręką ściskając brzeg ławki, drugą b ra ta  za 
kolano pochwycił.

— Słyszysz , O lek? s ły szy sz?
Ten drżeć zaczął jak w  febrze.
— Aha! szab... szab... szab... le...
— Ciiii — cho!
M atka m ówiła  znowu.

Motyki do kopania ziemi wziąć trzeba...
A Julek.
— Ja  z Teleżukiem. Czy on w  dom u?
— Pewnie... powiem mu...
Chwila milczenia, poczem znowu Julek mówi.
— Tylko z chłopcami... żeby  nie wiedzieli...
— E! Także! głupstwo! Błazenki te, co oni...

Niech m am a tak... niech mam a tak  nie... oni
i bardzo nawet... spostrzegam...

— Nie może być! Sw aw ole  im jeszcze w  gło
wie i Janek  w  książkach cały...

No, no! Tak się mamie... materjał palny...
— Spać im iść każę... dla twojej spokojności...
Tu drzwiczki z izdebki matki do pokoju dzie

cinnego prow adzące przeciągle zaskrzypia ły  i jed
nocześnie dw a cienkie głosiki rozległy się tak do
nośnie, że aż za oknem słychać było.

— Mamciu! matuchno! mamo!
— Ot już tam i w jechały  małe — sarknął J a 

nek. — W szystkiem u koniec będzie. Zmykajmy!
Chyłkiem, ze rw aw szy  się z ławki, w  pobliskiej 

gęstwinie drzew i k rzaków  zniknęli. Tam, za gęstą 
zasłoną z zieleni na ziemi siedząc długo, zawzięcie 
pomiędzy sobą szeptali. Nad ich głowami, blisko
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ku sobie pochylonemi i czołami w  srogich na
mysłach, jak u starych ludzi zmarszczonemi, młoda 
zieloność liści pow iew ała i na zabój śpiew ały ptaki.

Pani Teresa z izdebki swej w ypadła, dwa „ro- 
baczki“ za drobne ręce nie prowadząc, ale ciągnąc.

— Niech dzieci grzeczne będą... bo do kąta iść 
każę i krzesłami pozastawiam! Proszę mi zaraz 
gdziekolwiek spokojnie usiąść i książeczkę z pieśnia
mi czytać, a za mną teraz nie łazić... bo przepędzę... 
do kątów...

W iedziały „robaczki44, czy, jak je Julek nazy
wał, „bębenki44, że gdy m atka takim tonem prze
m awiała żartów  niema. Cichutko więc w ysunęły się 
z domu i na wschodach małego ganku do drew nia
nego słupka przytulone nad książczyną drobne gło
w y pochyliły tak, że aż praw ie zetknęły się z sobą 
ich ogorzałe czoła i zm ięszały się w łosy lniane 
i brunatne.

Książczyną, w  okładce zszarzałej i zmiętej, an
tykiem była, starym  dokumentem rodowym, w któ
ry  z rozkoszą w czytyw ały  się niegdyś oczy p. 1 e- 
resy, gdy była dzieckiem, potem Julka w tejże po
rze życia, potem Janka i Olka. Spadała w  dzie
dzictwie z matki na dzieci, z dzieci starszych na 
młodsze, była pierw szym  drukiem, które oczy ich 
poznaw ały pierw szą opowieścią, która im do krwi 
i mózgu zatliw ała iskrę przyszłego płomienia. Te
raz na kolanach Brońci otw artą, pożółkłemi karta
mi odbijała na tle spłowiałej sukienczyny z rożo- 
wego perkalu.
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Brońcia nie bez pewnej jeszcze trudności czy
tać zaczęła.

— Mieczy— sław  Stary...
— Nie chcę Miecislawa... p rzerw ało  jej ka

pryśne sarknięcie Ludwinki...
Cierpliwie s ta rszy  „ robaczek44 kilka kartek 

przerzucił i zaczął.
— W ła d y s ław  Ja...
Ale m łodszy p rzerw ał znowu.
— Nie chcę W ladislawa...
— No, to czego chcesz!
P o rw a ła  Ludw inka książczynę z kolan siostry 

i, na swoich ją rozłożyw szy, z w ydętem i od w ysi ł
ku wargami, przez chwilę ka rty  p rzew racała . P o 
czerń zaczęła  z wielkiem trudem  i jąkaniem.

— L-e-le-s-i-ek — Lesiek.
— Daj!
— „Przez  dw oraków  opuszczona, Helena w  

stroju n iedbałym 44...
Duży ptak furknął z pod niebieskiego dachu 

i nad głowami dzieci p rzem knąw szy, lotem s trze 
listym pomknął w  dal.

— Jaskółka!
Niewiedzieć czego po rw ały  się i niewiedzieć 

czego, na całe gardziołka śmiejąc się, pobiegły 
w  tę samą stronę, w  którą  jaskółka uleciała.

A pani Teresa, p ierw szy  raz w  życiu, zapewne, 
zdaw ała  się o samem  istnieniu najmłodszych swych 
dzieci zapomnieć. W  końcu dziedzińca, pomiędzy 
szaremi ścianami stodółki i świrna, z chłopem b a r 
czystym  i rosłym, w  siw ą siermięgę ubranym, roz-
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mawiała. Był tak rosłym, że, aby w  tw arz mu pa
trzeć, głowę w ysoko podnosić musiała, więc 
z w ysoko podniesioną głową, z rękoma, zw ykłym  
sobie ruchem, na kłębach opartemi, mówiła o czemś 
długo, cicho, a oczy jej w  cieniu szarej stodółki,
jak iskry błyszczały.

Chłop długiej jej m owy w ysłuchał, milcząc 
z tw arzą nad jej głową pochyloną. Na tw arzy  jej 
grubej w  grube fałdy pogiętej, gęstym  włosem 
siwiejącym z dołu porosłej, nie odbijało się w rażenie 
żadne. Nieruchoma, zaspana jakby czy leniwa, po
dobną była do rzeźby z grubego kamienia, który 
barw ą sw ą chleb razow y przypominał. Jednak, 
z bliska patrząc, można było dostrzec, że z tej nie
mej, ciemnej tw arzy  chłopa oczy spoglądały na 
podniesioną ku niemu głowę pani Teresy miękko 
jakoś i przychylnie, a zarazem  nieco z ironją. 
Rzecz dziwna! pod krzaczystem i, obwisłemi brw ia
mi, siwe oczy chłopa błyskały  iskrą ironji. Po dłu
giem, milczącem słuchaniu, bez żadnego porusze
nia w  postawie tak samo cicho, jak ona mówiła, 
a przytem  powoli, senliwie jakoś, czy leniwie, prze
mówił :

— Ej, pani! Szczo z toho bude? Czy w y to 
tylko rozumnie i dobrze robicie? Czy z tego biedy 
wielkiej dla w as nie będzie? Czy w y dzieci swoich...

Nie pozwoliła mu dokończyć, ale porywczo
szeptać zaczęła:

— Teleżuk tego nie rozumie! Ja  to Teleżukowi 
kiedykolwiek w ytłóm aczę! Tak już stało się i ina
czej być nie może, a kiedy inaczej być nie może —
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to i basta! Ja  Teleżukowi, jak przyjacielowi, w szy
stko powiedziałam i jak przyjaciela proszę... ale 
kiedy Teleżuk nie chce, to i nie trzeba... to my sami...

Już uniosła się obrazą, czy ambicją, cała ru
mieńcem oblała się i ruch do odejścia uczyniła, ale 
chłop poufale za rękaw  sukni ją ujął.

— Zaczekajcie, pani! Ot, w y zaw sze taka 
prędka! Jak do dobroci, tak i do złości prędka!

Po ustach, jakby z ciemnego kamienia w yrżnię
tych uśmiech mu się prześliznął pobłażliwy i wnet 
zniknął. Zniknęła też z oczu iskra ironiczna.

— Co ja sobie myślę, to myślę, ale zrobię, jak 
każecie... Ja  w szystko zrobię, co każecie... ja wasz 
poddany...

Pani Teresa aż żachnęła się, aż krzyknęła.
— Głupi Teleżuk jest ze swoim poddaństwem! 

Najpierw to, że niema już poddaństwa, a potem, 
czy, kiedy jeszcze było, ja Teleżuka za poddanego 
uważałam, czy za przyjaciela? a?  Niech Teleżuk 
zełże, że za poddanego... a?

On ręką wzgardliwie machnął.
— Et, z babą gadać, wodę mleć. Czy ja o ta- 

kiem poddaństwie gadał? Ja  w  poddaństwo do was 
poszedł w tedy, kiedyście w y rękami własnemi 
z żony i dzieci moich zarazę srogą ścierali...

P. Teresa żałośnym ruchem ręce rozłożyła.
— Cóż, kiedy nie udało się!
— Z żoną udało się... z niemi nie... ale ja od te

go czasu w asz sługa, w asz pies... Czego tylko ode- 
mnie chcecie, to zrobię... bądźcie spokojni... co so
bie myślę, to myślę, ale zrobię...



— Niech Teleżuk nic sobie nie myśli, dopóki ja 
nie wytłom aczę. Kiedykolwiek w szystko opowiem 
i w ytlom aczę. Ale tylko...

Z nogi na nogę przestępowała, m yślą jakąś za
niepokojona.

— Niech tylko Teleżuk nikomu o tern nie mó
wi, nikomu, a nikomu...

Chłop ze wzgardliwością niewypowiedzianą 
ramionami w zruszył.

— Ot, pani niby to, a kiedy baba, to taki 
i durna!

Odwrócił się i już odchodził, silny, rosły, z po
chyloną kamienną tw arzą. Ona, z rękami opartemi
0 biodra, śmiejąc się, za nim patrzała. W rócił 
jeszcze.

— A kolyż to bude? — krótko zapytał.
— Gdy tylko ściemnieje...
— Gdzie te cztery wielkie dęby? 

t — Aha. Ja  tam już będę.
— W Dubowym Rohu?
— Aha!
Dzień dobiegał do końca, słońce zaszło, zorza 

wieczorna zagasła, na bezmiesięcznem niebie św ie
ciły gwiazdy.

Nieszeroką drogą, pośród pola do bliskiego lasu 
prowadzącą, dwoje ludzi szło szybkim krokiem
1 zamieniało się nielicznemi słowy.

— Czy byłeś w  Lublinie?
— Byłem... a jakże! Tam my często...



— W idziałeś ją?
Naturalnie; jakże m ógłbym nie widziećI 

Ona przecież zaw sze  między rówieśnicami, jak lilja 
między... jakże tam... niech będzie między... t r a 
wami.

— Także brednie! powiedziałbyś lepiej, co ona 
tam robi?

— Cóż Inka może robić?  Każdego, kto się na 
oczy jej nawinie, kokietuje!

— Julek!
— No i cóż tak iego?  Alboż m am a sam a o tern 

nie w ie?  Zresztą, one tam  w szystk ie  konfederatki 
dla nas szyją* koszule jedw abne i różne tam różno
ści... oprócz tego śpiewają sobie, szczebioczą.

Kobieta w estchnęła  głośno.
— Julek...
— Co m am o?
— Żebyś ty  ze mną o siostrze choć raz serjo 

porozmawiał!
— Kiedy bo, moja mamo, o Ince trudno jest m ó

wić serjo.
— Głupstwo! Dla czegóż to?
— Bo w  niej samej niczego serjo niema. Dzie

wczyna pusta, w  piękności swej, jak nasza szlach
ta okoliczna mówi, zadufana i w  Leszczynce nudzi 
się piekielnie, a jak w  św iat wyleci, to sobie fruwa. 
Psychologia nie trudna i nie osobliwa.

— Aha! ale bieda osobliwa może być...
— Jaka  tam bieda! Za mąż pójdze — i już.
Umilkli. Z obu stron drogi, w  zbożu już dobrze

podrosłem, przebiegały  ciche szelesty, szmery, mo-
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że chody glist i kretów , albo podloty ptaków nad 
świeżo uwite gniazda. Las byl już blisko; w  ciem
nej ścianie jego coś ćwirknęlo, gwizdnęło i na 
chwilę umilkło, aż po zmroku gwiaździstym, nad 
polem cicho szemrzącern rozległ się głośny, dźwię
czny, przeczyście srebrny tryl. Rozległ się, pół mi
nuty trw ał i umilkł.

Julek podniósł głowę.
— Słowik! — szepnął i w  szepcie tym, jak 

w  źwierciadle ludzkiego serca, odbiła się tajemni
czość wieczoru, gwiazd, ciemnego lasu i słow icze
go trelu. ,

  W cześnie w tym  roku słowik... zaczęła p.
Teresa i nie dokończyła.

— Oj, ten rok! ten rok! ten rok!
Słowa te, jak z podmuchem w iatru, w yszły 

z jej piersi z ciężkiem , trzęsącem  się westchnieniem.
A w tej że chwili, w  lesie znowu, lecz w  dal

szej głębi, w  innej stronie, zabrzmiał taki sam, jak 
przedtem try l srebrem  dzwoniący, przez oddalenie 
od tamtego cichszy i tak, jak tamten, umilkł, a buj
ne runie po obu stronach drogi i u brzegów ich m a
jaczące w zmroku drobne tw arze kwiatów, zdaw a
ły się w  nieruchomości słuchać, czekać.

— Słyszysz, Julek? Ten drugi, to w łaśnie tam
zaśpiewał...

— W  Dębowym Rogu?
  Gdzie te cztery najstarsze dęby rosną...
  Mama i w  ciemnościach dęby te rozpozna?
— Oj, oj! Ile razy ja tam byłam. Ile ja tam...
Miała już powiedzieć : przepłakałam  ! ale
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wstrzymała się, umilkła. Zawsze wstyd jakiś czy 
hardość niepokonana w strzym yw a ły ją od głośne
go wspomnienia o przelanych kiedykolw iek łzach. 
W ięc milcząc szła dalej i ty lko  myślała o tern, ile 
razy w  dnie letnie albo i jesienne biegła tą drogą, 
wpadała do tego lasu i ku owym dębom dążyła, 
aby w  gęstym cieniu ich listowia, ukryć dolę swo
ją i z nich wyciekające łzy. „D w a gołębie wodę pi- 
ły “ ... Mój Boże! ileż razy, gdy piosnka ta głosem 
kochanym śpiewana, przebrzmiała dla niej, wciąż 
jednak —  brzmiąc dla innych, — jeden z gołębi 
w ił się z bólu i płaczu na mchach szmaragdowych, 
u potężnych stóp czterech najstarszych w  tym  lesie 
dębów!

Teraz szła ku temu miejscu ucieczek swych 
od oczu i uszu ludzkich z myślą ukrycia w  nich cze
goś innego niż łz y  i szlochania.

Weszli do lasu i gdy szybko szli naprzód, omi
jając pnie drzew i gęste sploty gałęzi przed sobą 
rozchylając, ogarniały ich miejscami ciemności gru
be, a miejscami, tam, gdzie rozstępowały się nieco 
drzewa, zmroki przezroczyste, zlekka przez gwiaz
dy rozświetlone i u dołu, przy samej ziemi, usiane 
drobnemi twarzami, które zdawały się patrzeć na 
gwiazdy. B y ły  to anemony obficie i bujnie rozkw it
łe, te narcyzy leśne, które nocami nawet odrzynają 
się od ciemności bielą śnieżystą. Dwa słow iki, to tu, 
to tam, odezwały się z kolei, ale krótkiemi nuta
mi, które wnet m ilk ły . Jakby próbowały ty lko 
swych instrumentów muzycznych, jakby je na
strajały...

13
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W tem, przed dwojgiem ludzi przez las idących 
stanęła grubsza, gęstsza, w yższa, niż gdziekolwiek 
indziej, ciemność i z ciemności tej gruby, stłumio
ny szept zawołał.

— Pani! pani! Toż to tu!...
— Teleżuk? Tak, tak! to tutaj! A turkotu nie 

słyszałeś jeszcze? Czy od strony Dziatkowicz tu r
kotu nie słychać?

I stanęła jak w ry ta ; o parę kroków od niej sta
nął też jak w ry ty  Julek. W  ciemności zaś ozwał się 
ten sam, co w przódy, gruby szept:

— Ot i jadą!
Słuchali. W  dalekiej jeszcze głębi lasu toczył 

się turkot powolny, koła jakieś z głuchemi stuka
mi uderzyły o w ystające nad ziemią korzenie drzew, 
czy o w ystające nad mchami leśnemi kamienie.

Słuchali i w  turkot ten powolny, a coraz bliż
szy, w yraźniejszy wsłuchani, nie usłyszeli kilku sze
lestów, które ozw ały się w  pobliżu.

Kędyś w  pobliżu, w  zarośli leszczynowej, zła
m ała się z głuchym trzaskiem  gałąź, nadeptana czy
jąś stopą, zaraz potem ktoś bardzo ostrożnie, jednak 
nie bez szelestu prześliznął się w śród leszczyn 
i gdyby oczy dwojga nieruchomych ludzi nie były 
w ytężone w  stronę, od której zbliżał się turkot, mo
głyby dostrzedz dwie małe postacie, dw a raczej 
małe cienie, które wyśliznąw szy się z pomiędzy 
leszczyn, szybkim jak myśl ruchem zanurzyły się 
w  padającą od drzew  potężnych ciemność.

Jednocześnie Julek na spotkanie turkotu zupeł
nie już niedalekiego poskoczył i po lesie rozeszło
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się trzykrotnie powtórzone, krótkie, lecz przenikli
we gwizdnięcie.

U stóp grubej, wysokiej ciemności, która prze
strzeń pomiędzy czterem a potężnemi dębami za
w artą  napełniała, zatrzym ał się wóz dwukonny, 
w ysoko czemś naładowany i ktoś wysm ukły, zgra
bny, sprężystym  ruchem młodzieńczym z niego ze
skoczyw szy, w  mgnieniu oka przed panią Teresą 
się znalazł.

— Pan Gustaw — szepnęła — pan sam ?
— Naturalnie, że sam. To najbezpieczniej. Ta

kiego Teleżuka, jak pani, nie mam.
W  rękę ją na powitanie pocałował.
— Julek, do roboty! a! i Teleżuk jest! Tern le

piej! W e trzech prędzej pójdzie!
We trzech! Zapewne! Bez pani Teresy racho

w ał młodzieniec, z wozem naładowanym przyby
ły. Jeszcze tego św iat nie widział, żeby ona gdy 
robota pilną była, sama lub wespół z innymi do niej 
się nie zabrała.

— Teleżuk! Ile rydli przyniosłeś?
— Cztery, pani.
— Ot, sprytny! wziął jeden i dla mnie.
Chłop spokojnie odpowiedział.
— Wiadomo.
I dźwignął z wozu grubą więź przedmiotów 

jakichś, szczelnie w  coś owiniętych, które, gdy 
w  silnych ramionach je podnosił, metalicznie 
i ostro szczęknęły.

Niedaleko stam tąd, za grubym pniem dębowym 
jakiś m ały cień, przysiadłszy do ziemi, zaszeptał.
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— Słyszysz, Olek?
A z za sąsiedniego pnia, szept inny, jak liść na 

w ietrze drgający, odpowiedział:
— Sza... sza... szab... le !...
Było to tak, jakby dwa małe robaki po ostrych 

kończynach traw  przepełzały i nie mogli tego usły
szeć ludzie, krzątający się około wozu, tembardziej, 
że w tejże chwili, kędyś blizko, jak zdrój z podzie
mia, w ytrysnął z ciemności rozgłośny, pełny już te
raz, śpiew słowika.

Cztery stare, najstarsze w  lesie dęby splatały 
w  górze liściaste gałęzie i była to jakby kaplica na
pełniona ciemnością, ze stropem gdzie niegdzie 
ucentkowanym złotemi oczym a gwiazd. Unosiła się 
nad tą ciemną kaplicą nieprzerw ana pieśń słowicza, 
a na podłożu jej poruszały się sylw ety czw orga lu
dzi i kiedy niekiedy pobrzękiwał m e ta l Pobrzęki
w ania te, to dłuższe, to krótsze, to mniej, to więcej 
ostre zdaw ały się tow arzyszyć słowiczej pieśni, 
tak  jak akordy instrumentu muzycznego tow arzy
szą ludzkiemu śpiewowi. Czasem jeszcze w ydaw ać 
się to mogło rozmową tonów podniebieskich, czy
stych, wolnych, wzlotnych, z przyziemnemi, ostre-
mi, groźnemi zgrzytami.

Oku, w e w nętrze tej kaplicy patrzącemu, trzeba 
było tylko oswoić się z ciemnością, aby rozpoznać 
robotę poruszających się w niej ludzi. W ykopyw ali 
doły, pogrążali w  nie przedm ioty z w oza zdejmo
wane i nakryw ali je w arstw am i ziemi, pełnej ziół 
i mchu. W idać było szerokie chwilami rozmachy ra 
mion p. Teresy i silnie w  jej rękach, uderzające 
o ziemię narzędzie pracy.



Pracow ali w  milczeniu, czasem tylko kilku sło
wami przeryw anem .

— Niech mama odpocznie!
— Także gadanie! Na tam tym  świecie w szyscy 

wieczny odpoczynek mieć będziemy!
A potem szept przybyłego z wozem młodzieńca.
— Oj, zmęczyłem się!
I odpowiedź p. Teresy.
— Także dziw! rączki do roboty nie przyzw y

czajone!
Potem, pracy nie przeryw ając, trochę zdysza

nym głosem mówiła.
— A ja powiem, że nie szkodziłoby panom, oj, 

nie szkodziłoby dobrze sobie czasem pomachać sie
kierą, czy tam kosą, albo nad pługiem oblać się ta 
kim potem, żeby z nim razem w szystkie głupstwa, 
a to i grzechy, z kości i duszy powychodziły...

Dwa młodzieńcze głosy zaśmiały się, a ona 
w odpowiedź śmiechowi temu sarknęła.

— Niema czego śmiać się: prawdę mówię!
Żelazco rydla głęboko w ziemię pogrążając, 

dodała.
— Nie do Julka to mówię... on od dzieciństwa 

do roboty nawykł...
— Do mnie pani to mówi?
— A pewnie! Małoż to grzeszków : polowanka, 

baliki, koniki, pieski, zaw racanie główek dziewczę
tom... No, czy nie było? Niech pan Gustaw sam 
powie... małoż to tego było?...



—  198 —

On, po krótkim odpoczynku, znowu do kopania 
ziemi się zbierając, odpowiedział:

— Już nie będzie.
Nie żart, ani żal, ani smutek, lecz uroczysta po

w aga w  odpowiedzi tej brzmiała. Czuć w  niej było 
potężny w iew  czasu, k tóry  w  dalekość niezmierzo
ną odniósł od ludzi baliki, koniki, pieski i dziewczę
ce główki.

— Ty, Julku, do domu teraz nie wrócisz, ale ze 
mną teraz pojedziesz... potrzebnyś!

— W edle rozkazu, panie setniku!
Długo pracowali. Już i drugi słowik kędyś tam 

dalej na drodze się rozśpiewał i konie u wozu znie
cierpliwione długim staniem, parskały  i czasem 
w ydaw ały  krótkie rżenia. Gdy p. Teresa, narzędzie 
pracy na ziemię rzucając, rzekła:

— Skończone! Teraz w y sobie jedźcie, a ja 
z Teleżukiem do domu powrócę.

Teleżuk zbierał rydle i w  jakimś krzaczystem  
schronieniu pomiędzy dębami je składał.

— Nie zabierzesz tego do domu?
— Ot! żeby jeszcze nieśpiący ludzie zobaczyli! 

Już ja lepiej wiem, kiedy po to przyjść trzeba. Bądź
cie spokojna pani.

Po kilku minutach nikogo już pomiędzy staremi 
dębami nie było. W  głębi lasu odezw ał się czasem 
turkot wozu coraz słabszy i dalszy. Na drodze, po
śród pól od lasu biegnącej,, dwoje ludzi pośpiesznie 
szło ku majaczącemu w  sw ych gruszach i lipach 
dworkowi.

W tedy z gęstwin leszczynowych, z za potęż-
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nych pni dębów, w yskoczyły dwa małe cienie 
ludzkie i rzuciwszy się ku sobie szybko, namiętnie 
zaszep tały :

— Teraz, Olek! Teraz, albo nigdy! Ziemia 
świeżo poruszona, odkopać łatwo...

— I rydle są...
— W idziałem, gdzie schował.
— I ja! i ja!
— Szabel nie można — za duże, ale pistolety...
— 1 kindżały...
— A jakże... Naboje do pistoletów też...
— Tylko, Olek, z całej siły kopać... z całej 

siły...
— Już ty  mnie nie ucz, Janek, ja sam...
— Bo drugi raz już tak nie zdarzy się...
— Chodźmyż prędzej!
— Prędzej, prędzej!
Zniknęli w  ciemnej kaplicy dębowej i nic już 

w lesie słychać nie było, oprócz dwu pieśni słowi
czych, które tony i trele zachwycone, rozmarzone, 
romantyczne, to razem, to naprzemian rzucały pod 
świecące nad ciemnym, nad cichym lasem gwiazdy.

III.
Ze wsi chłopskiej, do której dobry kaw ał drogi 

był z Leszczynki, a w  której dziś robotników do 
pilnej jakiejś roboty gospodarskiej zam awiała p. Te
resa biegła drożyną polną bez tchu prawie i cała 
potem oblana, bo ranek duszny był i upalny. Zdy
szana, z policzkami gorąco zarumienionemi, ze
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wzrokiem zakłopotanym , do kuchni bocznemi 
drzwiami domu w padła i w net zaw ołała.

— Teleżukowa! a maleńkie gdzie?
Kobieta w  chłopskiem ubraniu, od kuchenne

go ognia tw arzy  nie odw racając odpowiedziała.
— Z Julkiem w pole poszli...
— A chłopcy?
— W  sadzie siedzą... czytają...
— Jedli co?
— O jej! Może w y pani co zjecie?
— Nie chcę! Nie mam czasu! do obiadu za

czekam...
Nie miała czasu na jedzenie; musiała w  rachun

kowej książce coś zapisać, bo potem zapomni, do 
ogrodu, gdzie dziewczęta w arzyw a pełły zlatać, do 
lochu, gdzie dziś udój bez niej postawili skoczyć...

W ięc, jak wicher, głośno za sobą drzwi zam y
kając, parę izb przebiegła, ku tej, k tóra nazw ę jej 
pokoju nosiła, dążąc, gdy wypadkiem  na okno ot
w arte  spojrzaw szy, jak do ziemi przykuta, stanęła 
i oczyma, w  których to gniew, to żal iskry zapalał, 
na ogród za oknem otw artem  zieleniejący patrzała...

Po ogrodzie...
Jakaż to księżniczka, czy dama wielkoświato- 

w a lub dw orska w  szacie białej, czarnemi centka- 
mi nakrapianej, srebrną obręczą przepasanej, p rze
chadza się po tym  biednym ogrodzie bez alei cie
nistych, bez dróg gracowanych, bez kw iatów  w y 
szukanych? A może jest to jakieś zjawisko zaziem- 
skie, które na chwilę tylko tu zleciało, bo w śród s ta 
rych drzew  owocowych i agrestow ych krzaków,
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miejscami w śród  zielsk dzikich p rzesuw a się pow o
li, niedbale, nigdzie nie dążąc, na nic nie spogląda
jąc, czasem tylko białą rączką  zryw ając  z krzaku 
listek, k tóry  w net roztargnionym, czy zniechęco
nym gestem z palców w ypuszcza. Na wydeptanej 
w śród  t ra w y  ścieżce stopki, ładnemi pantofelkami 
okry te  ostrożnie stawia, aby niemi jakiego kam ycz
ka, czy tw ardej kępki t ra w y  nie dotknąć, ale że 
sukni białej w  czarne kropki nie podnosi, więc m a
lowniczo w lecze się za nią ona po trawie, jeszcze 
tu i ówdzie pobłyskującej rosą. Pobłyskuje  też na 
niej opasująca kibić taśm a srebrna  i w  jasnem zło
cie w łosów  kunsztownie utrefionych, jak ogniska, 
blasków, iskrzą się gw iazdy z polerowanej stali w y 
robione.

Pani Teresa  w  krótkiej, szarej spódnicy i m u
ślinowej chuście na głowie, z tw arzą  od potu b ły 
szczącą i żyłami tak od upału nabrzmiałemi, że 
zdawało  się, iż w net k rew  z nich w ytryśnie , stała 
przed o tw artem  oknem, jak w  ziemię w ry ta ,  i pa
trzała, aż skoczyła  od okna i tak głośno, że po ca
łym ogrodzie się rozległo, zaw oła ła :

— Inka! Inka!
Strojna g łów ka księżniczki czy zaziemskiego 

zjawiska białą jak lilja tw arzyczkę  obróciła ku do
mowi i głosik srebrny, delikatny, słodki, odpowie
dział:

— Idę, mamciu, idę!
Była  biała jak lilja, w  każdem poruszeniu w io t

kiej kibici delikatna i łagodna; doskonale nakreślo
ny owal jej tw a rzy  przypominał m adonny na obra-
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zach malowane, usta porównać można było do deli
katnie zaróżowionego płatka róży, oczy pod zło- 
temi rzęsami i długiemi, sennemi jakby powiekami, 
miały łagodny blask ciemnych szafirów i marzące 
spojrzenie wygnanego na ziemię anioła.

Ody w ubożuchnej izdebce, bawialnią zwanej, 
stanęła, zdawać się mogło, że pomiędzy biało tyn
kowane i nieco zszarzałe jej ściany, pomiędzy 
stare, z żółtego drzewa sprzęty, na podłogę z gru
bych desek, pod sufit z ciężkich belek — anioł
zleciał.

— Dzień dobry, mamusiu!
I pogarnęła się ku zgrubiałej, czerwonej, na 

grubą, szarą spódnicę opuszczonej ręce matczynej, 
którą jednak pani Teresa porywczym ruchem 
cofnęła.

— Nie całuj mię w rękę! Nie na czułości cię 
zawołałam! nie! Cóżeś się tak, ledwie wczoraj do 
domu powróciwszy, za królewnę zaraz przebrała? 
Sukienka najlepsza ze wszystkich, jakie masz, dla 
tego pewnie sprawiona, abyś ją rankami po mokrej 
trawie ciągała! I skąd u ciebie te błysczące sre- 
brności się wzięły... ten pasek... te szpilki, coś ich 
sobie we włosy ponatykała... Ja ci ich nie dałam, 
sama pewno nie kupiłaś... aż oczy mię od nich bolą!
Skąd je wzięłaś?

Gdy pani Teresa mówić zaczynała, rysy mło
dej dziewczyny na mgnienie oka zmąciły się i ro
zedrgały, a oczy ostro błysnęły. Ale było to tylko 
mgnienie oka, po którem z anielską łagodnością 
w głosie i uśmiechu odpowiedziała:



—  203 —

— Ten pasek, moja mamciu, od Klemuni Ko
rneckiej dostałam, a te szpilki darowała mi Tosia 
Awiczówna...

— Także żebraczka! — zawołała p. Teresa — 
jak Boga kocham, żebraczka! Od człowieka do 
człowieka chodzi i jałmużnę do worka zbiera... 
Nie wstyd ci te b łyskotki od bogatszych panien 
przyjmować, aby cię za pozbawioną ambicji...

— To są, mamciu, przyjaciółki moje i mama 
sama...

Ale p. Teresa skończyć jej nie dała i czerwo
ne ręce w  pięści zaciskając, mówiła, raczej k rzy
czała.

— Oj, jakbym ja ci tę fryzurę na głowie rozcze
sała, gładko w  warkocz prosty zaplotła! Jakbym ja 
z ciebie to błyszczadło wyżebrane i tę sukienkę 
świąteczną, a u dołu już zaflądraną ściągnęła i w  
perkalową spódniczkę cię ubrawszy, do roboty ja
kiej zasadziła! A prawdę powiedziawszy i z temi 
przyjaciółkami twemi zrobiłabym to samo. Żałobę 
narodową noszą!... Oprócz czarnego i białego kolo
rów, żadnego nie wolno, złotych rzeczy nosić nie 
wolno... ale za to czarne i białe gałganki popatrzeć 
tylko jakie i zamiast złotych cacek, srebrne, stalo
we... Także żałoba! Po ojczyźnie... po wolności... 
po tych, co na pewną prawie śmierć idą, żałoba... 
A ty  panny światowe i z posagiem naśladujesz... 
to co one w  salonach i parkach swoich, ty, w  tych 
izbach i pomiędzy temi pokrzywami robisz... o tern 
tylko myślisz, żeby we wszystkiem do nich być 
podobną i w  stroju, i w  minach i... w  nicnierobieniu.
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Aż zachłysnęła się z zapału, aż zachrypła od 
krzyku i na chwilę umilkła, a głos dziewczęcy, 
jednostajnie zaw sze cichutki i delikatny zaczął 
znow u:

— Mama sama...
Zatrzęsła się p. Teresa od dwu tych słów, po

raź już drugi usłyszanych. Snać dotknęły w  niej one 
jakiegoś punktu, który niepokoił, bolał...

— Co: ja sam a? — krzyknęła. — Dlaczego po
w tarzasz ciągle: mama sam a? Co: ja sam a?

— Mama sama chciała, abym ja do tych pa
nien była podobna, kiedy mię na edukację do pań
stw a Awiczów oddała...

P raw da! To praw da! Raz jeden p. Teresa po
zwoliła sobie unieść się próżnością, próżnością za- 
to śliczne, nad życie kochane dziecko swoje, zapra
gnęła dla niej upiększeń innych jeszcze niż te, któ- 
remi przyoblekała ją sam a natura, i gdy ta  poczci
w a Awiczowa powiedziała raz do niej: Oddaj mi 
Michalinkę (jeszcze w tedy  Michalinką ją w szyscy 
nazywali) na czas jakiś... z moją Tosią niech uczy 
się przy guwernantkach... nie w ytrzym ała, oddała... 
a teraz ona mówi: mama sama... I sprawiedliwie 
mówi...

Odwróciła się plecami do córki, tw arzą do 
okna, w  rękach, które ochłonęły już od upału i p rzy 
bladły, mięła końce muślinowej chustki i głęboko 
zmęczonym w zrokiem patrzała w  ogród. Poczucie 
sprawiedliwości usta jej zamknęło. A w oczach 
i po ustach Inki przemknął figlarny, może naw et
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złośliwy uśmieszek, lecz zniknął natychmiast, gdy 
z jednostajną zaw sze  s łodyczą mówić zaczęła.

— Ja, moja mamciu, do innego niż tu otocze
nia, do innego spędzania czasu przywykłam ... ja 
mam w sobie takie potrzeby, takie gusta... trochę 
subtelniejsze, wyższe... I czyż to moja wina, że je
stem biedną dziewczyną...

G łow a p. Teresy , w  sztyw nej białej chuście 
tak nisko opadła, jakby  ją kto z tyłu czaszki ku do
łowi popchnął. To praw da. Cóż ona winna temu, 
że ojciec majątek roztrwonił, a m atka  pozwoliła 
nabrać tych potrzeb i gustów, które przy majątku, 
to jeszcze jako tako... choć zawsze... ale bez m ająt
ku.. Jezus Marja! A toż co?  Co ty  robisz, Inka? Ja  
gniewam się... daj mi pokój!

Bo Inka, po nagłem umilknięciu matki, głowę 
jej na pierś opadającą ujrzawszy, ruchem jak myśl 
szybkim ku niej poskoczyła i obu ramionami grubą 
kibić jej objąwszy, śliczną tw arzyczkę  sw ą do jej 
ramion, piersi, policzka przytulać i pocałunkami 
ok ryw ać  je zaczęła.

— Niech mamcia nie gniewa się, moja mamciu, 
niech się już mamcia na mnie nie gniewa! Szpilki te 
z w łosów  powyjmuję, pasek z siebie zdejmę... ty l
ko sukni tej nie zdejmę, bo jak zbrudzi się, to Tele- 
żukowa wypierze...

— Sam a w ypierzesz! groźnym jeszcze tonem 
burknęła p. Teresa, ale rozgniewany przedtem w y 
raz jej tw a rz y  topniał, znikał.

— No dobrze, już, dobrze! Sam a wypiorę! Al- 
boż to raz prałam... sobie i nie sobie... Tylko już te-
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raz niech zgoda będzie... moja mamciu złota, brylan
towa, kochana...

Łaszczącemi się, miękkiemi, kociemi ruchami 
przytuliła się do matki, okręcała się dokoła niej, ze 
śliczną główką w ty ł w ygiętą, swemi szafirowemi, 
marzącemi oczym a w  tw arz jej patrzała...

Ach! te jej oczy szafirowe, ze spojrzeniem ma- 
rzącem, czułem, z pod długich jakby sennych, jakby 
rozkoszą wiecznie upojonych powiek... Oj, te jej tak 
niegdyś namiętnie, bezpamiętnie, kochane ojcow
skie oczy! Co one jej przypominały! Jakie chwile, 
jakie złudy, jakie upojenia nigdy niezapomniane one 
jej przypominały! W ydało się w  tej chwili p. Te
resie, że ona to dziecko, to w łaśnie, najwięcej, naj
namiętniej z pomiędzy w szystkich swoich dzieci ko
cha i sama nie wiedziała, jak, kiedy ramiona jej w  
szorstkich rękach kaftana otoczyły łabędzią szy
ję córki, a usta pocałunkami osypyw ać zaczęły 
czoło alabastrow e i tę fryzurę jasno złotą, którą 
przed chwilą tak bardzo pragnęła rozczesać i w  pro
sty  w arkocz zapleść... Inka śmiała się, a p. Teresie 
ten cichutki, pieszczotliwy, w esoły śmieszek w p ły 
w ał do serca strugą roztopionego miodu i w  głowie 
obudzał m yśl: niech już tam! młodziutkie to takie 
i śliczne, łagodne, kochane!

W tem  już za oknem ozw ały się dwa cienkie 
głosiki dziecnne.

— Mamuchno! Mamciu! Mamusiu!
I jednocześnie młodzieńczy głos męski wolał.
— A cóż to za czułości i romanse mama tu 

z Inką w ypraw ia! Aż zazdrość bierze, patrząc... No,
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czy ja nieprawdę czasem mówię, że mama Inkę 
najwięcej z nas w szystkich kocha!

Szeroki, błogi uśmiech rozw ierał usta i całą 
tw arz p. Teresy oblewał. P ierś jej zatrzęsła się od 
głośnego, szczęśliwego śmiechu.

Nieprawda! — wołała. — Nieprawda! bo ja 
z wami w szystkim i jestem kobietą nieszczęśliwą, 
nie wiedząc nigdy, które z was więcej, a które mniej 
kocham... Raz zdaje się, że to, a drugi raz, że tamto 
i na które patrzę, te zdaje się więcej kocham... Ot, 
wiecznie kłopoty z wami!

Julek tym czasem  dwie małe siostry z ziemi 
podniósł i na otw artem  oknie posadził, a one wnet 
uczepiły się sukni matczynej, rozsypując po niej 
pizyniesione z pola pęki traw  i kwiatów. Szczebio
ta ły  przytem, o przechadzce ze starszym  bratem 
odbytej opowiadając, a i on także coś tam o runi 
zbożowej, o traw ach na łące już wysokich mówił. 
Blask słoneczny obejmował ich wszystkich płasz
czem złotym, kw iaty polne pachniały, pod okapem 
dachu świegotało na zabój ptactwo, na ramieniu 
pani Teresy, iskrząc się stalowemi gwiazdami 
w złotych włosach z wdziękiem opierała się ślicz
na główka Inki. A sama p. Teresa, kwiatami polne- 
mi osypana, słonecznym blaskiem oblana, miała po
zór istoty żywcem  do nieba wziętej i w  raju prze
bywającej. Jednak, po chwili zaniepokoiła się nieco 
i oczyma zaczęła po ogrodzie czegoś szukać.

— Gdzieś tam w  ogrodzie Janek i Olek...
Julek uśmiechem wybuchnął.
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—  Ha, ha, ha! Mamci do pełnego romansu Jan
ka i O lka już zabrakło !

Do sióstr m alutkich zw ró c ił się.
  Niech robaczki polecą, chłopców w yszuka

ją i tu przyprowadzą...
  A pewno! pewno! —  rajsko śmiała się pani

Teresa; —  cóż to oni gorszego od was? Co gor
szego?

Robaczki już z okna ku ziemi swoje nagie, d łu 
gie ogorzałe nożęta spuszczały, aby na w yszuka
nie braci lecieć, gdy z drugiej strony domu, na dzie
dzińcu rozległ się tu rko t zajeżdżającej przed ganek 
b ryczk i: Inka drgnęła.

—  Pan Gustaw p rzyjecha ł!
—  Skąd wiesz, że to pan Gustaw ?
—  W czora j w idzia łam  go...
Julek nagle śmiać się przestał.
— Tak, mamo; to on być musi... wczora j już

spodziewałem się...
Odbiegł na spotkanie gościa, odbiegła w łosów  

swych dłońmi dotykając i do sąsiedniej izby w ś li
znęła się Inka, robaczki w  zieleni ogrodu zniknęły, 
a pani Teresa przez parę m inut sama jedna stała 
jeszcze u o tw artego okna, jak skamieniała, jak ze 
snu rajskiego obudzona do rzeczyw istości strasz
nej... Przestrach spędził z jej tw a rzy  gorące przez 
chw ilę rum ieńce; bólem s k rz y w iły  się usta, rajsko 
przed chw ilą roześmiane.

Pan setnik przyjechał...
I zaraz po wyskoczeniu z b ryczk i Julka pod 

ramię w ziąw szy, do ogrodu z nim poszedł. Tam,



—  209 —

cicho i żywo rozmawiając, chodzili po dzikich tra 
wach i w ydeptyw anych ścieżkach, aż z za krza- 
czystej zarośli, która ogród owocowy od w arzy
wnego^ oddzielała, wychodząc, ujrzeli naprzód Jan
ka, który na ziemi siedząc, zdaw ał się zatopionym 
w czytaniu rozwartej na kolanach książki, a potem 
Olka, leżącego na traw ie z tw arzą ku niebu obró
coną i tak śpiącego, że aż zlekka sobie pochrapy
wał. Gdy koło nich przechodzili, Janek przed go
ściem czapki uchylił i wnet znowu w czytaniu się 
zanurzył, a Olek, nietylko nie obudził się, ale 
głośniej jeszcze zachrapał. Minęli ich, Julek na 
chłopców uważnie popatrzył.

Brzegiem w arzyw nego ogrodu przez chwilę 
jeszcze szli, aż w inną stronę skręcili i pomiędzy 
drzewami zniknęli. W tedy Olek porw ał się z tra 
w y i do starszego brata przyskoczył. Błękitne oczy 
zdaw ały się mu aż w yskakiw ać z orbit, głos 
trząsł się.

Słyszałeś, Janek? S łyszałeś? Już, ju... jutro 
wy... wy... wychodzą...

Ale Janek gniew aj się czegoś na brata.
Głupi jesteś z tern udawaniem śpiącego... czy 

kto może uwierzyć, że o tej porze... A Julek pewno 
domyślił się, że udajesz...

Krępy, pyzaty Olek w yprostow ał się jak roz
gniewany kogut.

— No i co, jeżeli domyślił się? Czy to on mój 
pan i w ładca? A co usłyszałem za to, leżąc przy 
samych krzakach, jak oni za krzakami szli, to 
usłyszałem... A ty  nic nie słyszałeś... nie wiesz...

-  14
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— Czego nie wiem?
— A tego, dokąd pójdą.
Zerwał się na równe nogi Janek.
— A tyś słyszał? wiesz? dokądże? dokąd.
 Aha! A scyzoryk, ten nowy od Julka, oddasz

mi, to powiem... .
Janek do kieszeni sięgnął, i bohaterskim ru

chem przedmiot żądany bratu oddając, tonem 
wzgardliwej nieco wyższości, rzekł:

— Masz i mów.
W tedy Olek ku samemu uchu jego nachylony,

szepnął.
— Do lasów horeckich...
I w tejże chwili zakłopotał się czegoś, czy za

wstydził. ,
  Ale ten scyzoryk, zaczął, to wez go sobie,

Janku, napowrót... ja tylko żartowałem... ja nie 
sprzedawczyk, ani już taki chciwiec z pod ciemnej
gwiazdy...

Na płacz mu się prawie zebrało.
— Mazgaj jesteś i tyle, odparł Janek, ten scyzo

ryk i bez tego jużbym ci dziś darował. My teraz 
inne scyzoryki mamy, prawda? Ot, pogadajmy, jak 
zrobić, żeby cel nasz osiągnąć. Cel nasz wielki 
i w tem tylko bieda, że my jesteśmy mali... Mali.
powtórzył i zaśmiał się z ironją.

— Ehe! dodał Olek. Można być małym, a od
wagę mieć większą, niż u jednego z wielkich. Ale
oni tego nigdy nie zrozumieją... .

  Oni nas nie rozumieją i nigdy zrozumieć nie
będą mogli! My dla nich robaki... niewolniki...
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Tak w yrzekł chłopak o szczupłej, smagłej 
w rażliwej tw arzy  i wysmukłym, wybujałym w zroś
cie. Sposępniał przytem, schmurzył się, zm arszczy
ło mu się czoło pod gęstwiną krótko ostrzyżonych 
włosow. Olek blisko przy nim na traw ie usiadł, ra
mię na szyję mu zarzucił i pocieszał.

— Ja  z tobą! My razem... nietylko bracia, ale 
i przyjaciele... nieprawdaż, Janek!

Tak, tak, Olku! ożywił się i rozpromienił 
Janek — na walkę, na czyn mężny, choćby na 
smierc razem, ale nie hańbę, nie na hultajskie ży 
cie i gnicie, w tedy, gdy inni...

Pan Gustaw tymczasem, po skończonej rozmo
wie z Julkiem, w itał na małym ganku domu p. Te
resę i jej córkę. Zdziwiła się śliczna Inka na widok 
zamyślonej i milczącej tw arzy  sąsiada, zawsze 
wesołego, mównego i przez głowę jej zaraz prze
mknęła mysi: brzydko dziś uczesałam się i w  tym 
kołnierzyku nie bardzo mi do tw arzy, dlatego pe
wno taki obojętny... Ale p. Teresa zupełnie innej 
przyczynie zmianę w p. Gustawie zaszłą przypisać 
musiała, bo jakby nogi posłuszeństwa jej odmówiły 
ciężko na ławce usiadła i daremnie drżenie głosu’ 
pohamować usiłując, gościa, aby koniom do stajni 
odejść pozwolił i do obiadu z nimi zasiadł, prosić 
zaczęła. Ale on, bardzo czegoś roztargniony i do 
rozmowy nieusposobiony, brakiem czasu wym awia- 
iąc się, już chciał ją żegnać.

— Także pośpiech!— wesołej swej rubaszności 
próbując, zawołała, lecz nie udała się rubaszność 
ani wesołość i już tylko zgniecionym jakby głosem
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poprosiła, aby choć trochę, choć chwileczkę z mmi
posiedział. ,

Chciała widocznie powiedzieć mu o czems, cz}
o coś go zapytać, a on na zmącone oczy jej i twarz 
przybladłą patrząc, posłusznie, na ławce usiadIł.

_ O t  — zaczęła — chciałabym wiedzieć zdanie 
pana bo Konieccy młodzi niedawno tu do Julka 
przyjeżdżali... obaj; Henryk i Artur i mówili o in
terwencji mocarstw, że będzie... ze na pewno bę
dzie... A pan jak o tern myśli? Bo, widzi pan, ja o- 
bieta prosta, pracująca, nic wcale o takichi rze- 
czach... a jednak to jest rzecz bardzo ważna, ta in
terwencja... więc jak pan, panie Gustawie, o tern
tnvsli ?

Młodzieniec wysmukły, złotowłosy, z ładnym 
owalem twarzy niewieściobiałej i błękitnemi oczy
ma dziwnie zamyślonemi dziś i razem rozgorza- 
łemi, zmieszał się nieco i po chwili z wahaniem
w głosie odpowiedział: . .

  Czy ja wiem, droga pani, Mówią niektórzy,
że ta interwencja będzie... Młodzi Konieccy w to 
wierzą, a ojciec ich nie wierzy. I wszyscy tak sa
mo- jedni wierzą, a drudzy nie wierzą. Jednak wię
cej jest wierzących niż niewierzących... to może 
i będzie... Ja  tam niewielki polityk i me wódz, tylk 
żołnierz... Wodzowie powinni rzeczy takie do dna 
zgruntować i wszystko na pewno obhczyc... a my 
co? Na nas wołają: idźcie! Serce i honor mowi nam.
iść! Idziemy... i na... Bożą wolę!

Ręce p. Teresy kurczowo się zacisnęły.
i na młodego sąsia-
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da zapatrzyła się z jakąś czci pełną pokorą. Znała 
go, od kiedy dzieckiem i pacholęciem był, w idyw a
ła na balikach, na konikach ślicznych, u boku pa
nienek najładniejszych... a teraz... taki młody — 
dwadzieścia cztery lata mu chyba, nie więcej i bo
gaty... porzuca w szystko, idzie, a tak mu oczy go
reją i czoło białe wznosi się mężnie, dumnie, gdy 
mówi: idziemy! Szacunkiem głębokim, miłością 
pierś rozpierającą zdjęta, z ławki pow stała i ge
stem błogosławiącym ramiona przed siebie w ycią
gając, rzekła:

— Niechże wam Bóg błogosławi... niech bło
gosławi !

I miała w  tej chwili p. Teresa „formę“, nabyła 
w tej chwili formy niewiasty mężnej, która trwogę 
w łasną pod nogi wziąć, a rzeczom podniebieskim, 
wiecznym, wielkim błogosławić umie.

Pan Gustaw w obie błogosławiące ręce ją ca
łował i razem żegnał się. Czasu nie miał, odjechać 
musiał. Ona cicho go zapytała.

— Kiedy?
— Jutro — równie cicho odpowiedział.
Słowa te dosłyszała Inka i gdy p. Gustaw rękę

na pożegnanie jej podawał, anielsko w tw arz mu 
patrząc, w yszeptała:

Konfederatkę panu sama, w łasną ręką uszy
łam... szafirowa z białym barankiem...

 ̂ Uśmiechnął się i podziękawał, ale obojętnie ja
koś, z roztargnieniem. Anielskie spojrzenia tak 
pięknej naw et jak Inka dziewczyny, dziś w ładzy 
nad nim nie miały. Ona spostrzegła to i różowe usta
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jej w ydały  się jak u zm artwionego dziecka, a przez 
głowę przewinęła się m yśl: jacy oni teraz zrobili 
się nudni!... nieznośni!...

Pani Teresa zaś, jakby nic w ażnego nie zaszło 
i zajść nie miało, już śpieszącym  się, szerokim  sw ym  
krokiem do domu wchodziła.

— Głodni musicie być... pora jeść obiad... pójdę 
pomódz Teleżukowej, aby prędzej było...

Zaledwie odeszła, Inka obróciła się ku Julko
wi, który milcząc przy słupie ganku stał i w dzięcz
nie ku niemu pochylona, w patryw ała  się w  niego 
z w yrazem  takiego podziwu i uwielbienia, jakby 
z nieba tylko co zleciał, jakby nadprzyrodzonem  
zjawiskiem w  tej chwili jej się w ydaw ał, aż nagle 
ramiona ku niemu w yciągając, zaw ołała.

— O, bohaterze mój! Bracie! Jakaż to duma, 
jakie szczęście mieć b rata  bohatera, brata, który...

Nie mogła dokończyć, bo on śmiejąc się za 
podniesione ręce ją pochwycił i ku dołowi je sk ła
niając, trochę wesoło, a trochę z iry tacją w  głosie 
mówić zaczął.

— Nie pleć, Inka, nie deklamuj! Boże drogi! 
Toż ty  i mnie już naw et kokietow ać zam ierzasz! 
Dla w praw y zapewne, co? Ale daj pokój! Teraz na 
takie rzeczy nie pora! Ot, lepiej pom ówm y z sobą 
poważnie... Mam z tobą o czemś poważnem  do po
mówienia... chodź!

Pociągnął ją ku ław ce i gdy obok siebie usiedli 
z głową ku jej głowie przychyloną, mówić zaczął.

— Słuchaj Ineczko, to, co ci teraz powiem 
ważne jest, jak obowiązek najśw iętszy, jak sumie-
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nie, jak Boskie i ludzkie prawo. Kiedy... odejdę, m a
ma będzie bardzo niespokojna, bardzo smutna... 
Razem ze mną odejdzie od niej najstarsze jej dziec
ko. już zupełnie dojrzałe, które już przyjacielem jej 
być mogło, pomocnikiem, a w  potrzebie opiekować 
się nią i ją bronić... po mnie, ty  przy niej zostaniesz... 
najstarsza... Moja Inko, przejmij się ty  tą myślą, że 
pociechą, pomocą, a w  razie... nieszczęścia jakiego... 
wsparciem  i opieką jej być powinnaś...

Tu Inka mowę mu przerw ała.
— O, Julku! ja kochać umiem, ja kochać pra

gnę, ja poświęcenie uwielbiam i u nóg mamy leżeć 
będę...

— Znowu deklamujesz! Któż tu o poświęceniu 
i o leżeniu u nóg mówi. To twój obowiązek, Inko. 
Bo pomyśl tylko, czem mama dla nas była... jak 
kochała nas, jak za nami przepadała... Gdyby nie 
jej praca, zabiegi, starania, bylibyśm y w  nędzy 
i w  ciemnocie pogrążeni... Ona to w yżyw iła nas 
i wykształciła... Teraz Inko, w  tern ciężkiem dla 
niej przejściu, ty  jej choć w  części w ypłać się z dłu
gu wdzięczności. Nie o leżenie u nóg jej idzie, ale 
nie m artw  ją niczem, pomagaj jej, młodszemi dzieć
mi zajmij się... strzeż, aby jej nie martwiły... Szcze
gólniej Janka i Olka... miej na oku...

W sieni za otw artem i drzwiami ozwało się wo
łanie p. Teresy.

— Dzieci! dzieci! Na obiad chodźcie!
Ale teraz Inka, przeryw ając mowę brata, z tw a

rzą smutnie spuszczoną, mówiła.
— Mój Julku! ty  nie rozumiesz mię, ty  mię
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nigdy zrozumieć nie chciałeś. Ja  przecież niczem 
mamy nie martwię... ja, kiedy jestem w  domu, to 
w szystko co trzeba, robię, choć te w ieczne zacho
dy i kłopoty, całe to życie w  Leszczynce... Czyż ty, 
Julku, nie rozumiesz tego? Moje myśli, moje m arze
nia... Czyż ty  tego nie rozum iesz? Mnie trzeba inne
go życia...

— Ależ rozumiem, rozumiem — przerw ał Ju 
lek i w stał z ławki.

Po deklamacji nastąpiła deklinacja zaim ka oso
bow ego: ja, mnie, dla mnie.

— E j! nie wysoko, Inko, i nie daleko lecą myśli 
i m arzenia twoje. Nic tu mówienie twoje nie pomo
że, bo serduszko twoje uszek nie ma! Chodźmy le
piej na obiad!

W krótce po obiedzie Julek braci m łodszych 
zawołał, aby z nim na przechadzkę w  pole poszli. 
Chłopcom, gdy usłyszeli to wołanie, aż oczy za- 
błyszczały i Olek nagle, jak piwonja zaczerw ienio
ny, do Janka szepnął.

— Może nam co ważnego powie, może nako- 
niec przekonał się, że my nie... bębny i przynaj
mniej wiedzieć o w szystkiem  powinniśmy.

A Janek z przybladłą nieco tw arzą  w yprosto
w ał się i odpowiedział.

— Może powie, abym z nim szedł...
Olek zatrząsł się cały.
— A ja? a ja?  a ja?
S tarszy z uczuciem w yższości zrazu na młod

szego spojrzał, ale potem coś tkliwego zaświeciło 
w  oczach i ruchem opiekuńczym, niemal ojcow-
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skim, dłoń swą szczupłą i nerwową na głowie Ol
ka położył.

— Bądź spokojny, Olek, ja cię nie opuszczę... 
ja jemu powiem, że albo my obaj z nim, albo... bez 
niego!

Olek uczynił z ramion dwa łuki nad głową 
rozwarte i wysoko nad ziemię dwa razy pod
skoczył.

Z za węgła domu Julek zawołał.
— Czemuż nie idziecie, chłopcy? Chodźcie 

prędzej!
Poszli drogą polną ku wiosce szarzejącej w  od

dali, za wioskę daleko...
Po dwóch albo i trzech godzinach chłopcy 

z długiej przechadzki powracali, ale bez starszego 
brata. Niedaleko już dworku spotkali się z Teleżu- 
kiem i Julek, zawróciwszy się z nim ku lasowi po
szedł, braciom mówiąc, aby bez niego szli do 
domu.

Zamyśleni byli obaj i wydawali się bardzo 
czemś zmartwionymi. Po odejściu Julka nic zrazu 
do siebie nie mówili, tylko Janek zniecierpliwionym 
ruchem nogi co moment kamyki z drogi zrzucał, 
a Olek z policzkami, jak do rozdmuchiwania samo
w ara wydętemi, na podobieństwo miecha głośno 
sapał, czasem wzdychał.

Po chwili starszy ze zniecierpliwieniem w gło
sie sarknął.

— Czego tak sapiesz i wzdychasz... aż miech 
kowalski w  oczach staje! Nic tu wzdychanie nie 
pomoże... zastanowić się trzeba, pomyśleć...
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— Aha! — jęknął młodszy, a starszy z zamy
śleniem mówił dalej.

— Bo nie można powiedzieć aby Julek zupełnie
słuszności nie miał... Mama jest bardzo zacną ko
bietą i ciężko na nas pracowała i pracuje. Dla ta
kich matek, jak ona, dzieci mają obowiązki, to 
prawda, temu zupełne zaprzeczyć nie można... co?

W odpowiedzi Olek zaszeptał.
— Ja mamę bardzo kocham...
A Janek z powagą wielką zaczął znowu.
— Przypuśćmy, że o kochanie tu nie idzie... 

i ja do mamy przywiązany jestem... bardzo... ale tu 
dwie miłości ze sobą walczą... rozumiesz? Przecie 
i Julek mamę kocha, a jednak... widać w nim inna 
miłość tę zwyciężyła, a w takim razie, dla czegóż- 
by i w nas zwyciężyć nie miała... Ale tu, widzisz, 
idea obowiązku zachodzi... zrozumiej to... i i—de—a 
rzecz najważniejsza w świecie. Julek przemawiał 
do mnie w imię i—de—i obowiązku, tego obowiąz
ku, który nam rozkazuje...

— Ehe! — tryumfująco jakoś zawołał Olek, — 
a dla ojczyzny, to obowiązku nie m a? a? Jeżeli tu 
miłość i tam miłość, to i z obowiązkiem tak samo... 
tu obowiązek i tam obowiązek... A z czegośmy po
wstali — prawił dalej, krępą postać swą prostując 
i pyzatą, rozpromienioną tw arz wysoko podno- 
SZąC, _  jeżeli nie z tej ziemi? co nas ogrzewało, je
żeli nie to słońce? Skąd wszystkie uczucia i myśli 
nasze, jeżeli nie od tych przodków, którzy... no, ty 
sam wiesz, co to ojczyzna! W szystko, co było i co 
jest... z czego nasze ciało i nasza dusza... ty sam
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wiesz... A my niby to obowiązków dla niej nie m a
my! Śmiech powiedzieć! Jeżeli pomiędzy dwiema 
miłościami okropny los nas postawił, to tak samo 
i między dwoma obowiązkami... A czy nie tak?

— Tak — po chwili zastanowienia zgodził się 
Janek — i ty  to bardzo dobrze wyrozumowałeś... 
Nawet nie spodziewałem się... Ale tern gorzej dla 
nas. Jesteśm y postawieni w  położeniu—tragicznem!

Na bladej, nerwowej tw arzy  jego i w  piwnych 
oczach rozlał się w yraz cierpienia. Olek, tak w y
m owny przez chwilę, zamilkł i smutnie zwiesił gło
wę. Z chmury nabrzmiałej błyskawicam i i grzm ota
mi, która nad krajem całym stała, oderwał się 
ciemny obłok, spłynął na te głowy dziecinne, 
w kradł się pod ich czaszki, wichrem szumiącym, 
ogniem błyskawicznym...

P rzed samą już bramą dworku, Olek podniósł 
głowę i rzekł.

-B ru tus dwóch rodzonych synów zabił...
Janek pomyślał chwilę.

—To praw da; ale synowie Brutusa zdrajcami 
ojczyzny byli, a mama...

Olek dokończyć mu nie dał.
— I Timeleon zabił rodzonego brata...

-B ra t  Timeleona tyranem  był, a mama... Spró-
bujże zabić mamę! czy mógłbyś... a?

Olkiem jakby dreszcze lodowate od stóp do 
głowy w strząsnęły i aż krzyknął.

— Co ty  wygadujesz, Janek. Wiesz, ty cza
sem byw asz okropny...

— A no widzisz! Na nic się nam nie zdadzą
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Rrutusy i Timeleony. Położenie jest zupełnie inne 
i na świecie każdy za siebie m yśleć musi. Musimy, 
Olku, wiele zastanowić się i myśleć. Julkowi całko
wicie słuszności odmówić nie można...

— A dlaczegóż on sam... — zaszeptał jeszcze 
uparty Olek, ale zobaczyli idącą naprzeciw  ich m at
kę i tak, jak nigdy przedtem, pogarnęli się ku niej 
śpiesznie i pieszczotliwie. Naw et Janek, do piesz
czot zazwyczaj nie skłonny, z pow agą, opiekuń
czym jakby gestem, ramieniem ją otoczył. Ale ona 
w yraz tw arzy  miała roztargniony i oczy głęboko 
zmącone. Z roztargnieniem zapytała.

— A gdzie Julek?
Powiedzieli, że z Teleżukiem ku lasowi po

szedł.
— No, to idźcie do domu, a ja na spotkanie Jul

ka pójdę...
W iedziała dlaczego z Teleżukiem poszedł 

i wiedziała, że jeszcze do domu powróci, ale serce 
jej paliła taka żałość i tęsknota, że w  domu, ani do
koła domu, miejsca sobie znaleźć nie mogła i teraz 
na spotkanie syna przez pole jak w icher pognała, 
aby go choć o ćwierć godziny prędzej zobaczyć... 
przez tę ćwierć godziny jeszcze na niego popa
trzeć...

Powrócili razem, kiedy już dobrze po zacho
dzie słońca było i p. Teresa zaraz do Teleżukowej 
powiedziała:

— Daj dzieciom wieczerzę i maleńkie niech po 
w ieczerzy zaraz idą spać. My z Julkiem...

Ne dokończywszy, poszła z synem do swego
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pokoju, którego drzwi z zewnątrz na zasówki po
zamykała.

I nikt nie wiedział ani słyszał, co oni tam z so
bą przez te ostatnie godziny mówili, jak się żegnali...

Inka na małym ganku siedziała, z twarzą na 
dłoń opuszczoną, z poczuciem krzyw dy ponoszonej 
w  sercu. Dotąd, wszystko, co się w  koło niej działo, 
zajmowało ją, cieszyło, nawet wyobraźnię jej roz
palało tak, że otaczającym w ydaw ać się mogło i ona 
sama najmocniej przekonaną była, że uczucia po
wszechne są również i jej uczuciami.

P rzy  zbiorowem dokonywaniu przygotowań 
rozmaitych, a w  licznem gronie rówieśnych lub nie
co zaledwie starszych od niej kobiet, bawiła się w y 
bornie; ruch gorączkowy, który w okolicach zapa
nował, stwarzał liczne sposobności do zebrań 
gwarnych, do rozmów ożywionych, śród których, 
jeżeli nie czem innem, to pięknością swoją jaśniała 
i pociągała. Ale od pewnego czasu zaczął uczu- 
wać, że w oczach ludzkich maleje, że młodzi pano
wie zajmować się nią przestają, że wogóle coś w 
powietrzu otaczającem ogromnie ją przerasta, gasi, 
rzuca jakiś cień czy tłumik na jej dziwnie bujne 
i niecierpliwe nadzieje, pragnienia. I oto powróciła 
do Leszczynki i ani wie, kiedy znowu wyjechać stąd 
będzie mogła... a tu, zawsze nie raj, o! nie! Lecz te
raz, gdy Julek odejdzie i takie zmartwienie w  do
mu zapanuje... I za co to wszystko na nią spada? 
Dlaczego to właśnie jej młodość ma być przytło
czona, zatruta temi wszystkiemi powagami, obawa
mi, utrapieniami...
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Drzwi domu, na ganek prow adzącego ze stu
kiem się o tw orzyły  i w ypadła z nich p. Teresa, a za 
nią w yszedł Julek, k tóry zatrzym ał się przed sio
strą, po rękę jej sięgnął, i tak mocno ją ścisnął, że 
aż trochę zabolało. Głębokiem przytem  wejrzeniem 
w  tw arz jej patrzał, ale, ani jednego słow a nie w y 
rzekłszy, zbiegł z ganku, dopędzając matkę, która 
już przez dziedziniec gnała ku stajni, przed którą 
Teleżuk konia do małego w ózka zaprzęgał. Gwiazdy 
na niebie świeciły...

Inka powoli do w nętrza domu weszła. Jakże 
inaczej, o! jakże inaczej pożegnanie z bratem  sobie 
w yobrażała! Gdy przedtem na myśl jej przychodzi
ło, że ono kiedyś nastąpi, niewiedzieć dlaczego 
przed w yobraźnią jej staw ał rycerz z pękiem piór 
nad głową, k tóry siostrę do piersi przyciskał, mó
wiąc do niej o jakichś rzeczach wzniosłych, po
etycznych.

...A tu bez słowa, z tern tylko uściśnieniem rę
ki, takiem silnem, że aż pierścionek, k tóry  od. Tosi 
Awiczówny w  prezencie dostała, boląco jej w  palec 
wpił się... I ten jednokonny, brzydki wózek z Tele- 
żukiem w  baraniej czapie na głowie...

W ózek z Teleżukiem w  baraniej czapie na gło
wie za bram ą już turkotał, pani Teresa od stajni do 
domu z powrotem  gnała. W  połowie dziedzińca na
gle stanęła, uczuciem, które znała już nieco, ale któ
remu poddać się nie chciała, ogarnięta. Było to ta 
kie uczucie, jakby siła jakaś niewidzialna poryw ała 
ją i usiłow ała o ziemię cisnąć. Zrywało się w niej 
pragnienie rzucenia się na ziemię, uderzenia o nią
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czołem, wyszarpania z niej rękoma garści piasku, 
czy trawy. Doświadczała już była tego razy parę 
niegdyś, niegdyś w  dawnych swoich bólach ser
decznych; potem, gdy ze śmiercią tego, k tó ry jej 
sprawiał bóle serdeczne, przeminęły, i to ją opuściło, 
a teraz znowu... Ach! z ramionami rozkrzyżowa- 
nemi na ziemię paść i czołem o nią bić... Ale nie! 
Nie uczyni tego! Mężną musi być i rozsądną... Jesz
cze przecież nic takiego... jeszcze Julek żyw y i zdro
w y  kędyś tam do Dziatkowicz jedzie... jeszcze mo
że Bóg tarczą obrony swej... Ach tak! padnie na 
ziemie i czołem o ziemię uderzy, ale... przed Bo
giem, przed Chrystusem na krzyżu...

Znów biedź zaczęła, do domu wbiegła, parę izb 
przebiegła i w  swojej izdebce przed zawieszonym 
na ścianie krucyfiksem starym, k tó ry  pamiątką po 
dziadku jej był, zrazu na klęczki, a potem z ramio
nami rozkrzyżowanemi, jak długa, na ziemię upadła.

Gwiazdy na niebie świeciły, kilka złotych oczu 
przez małe okno patrzało na ciemną postać kobie
cą, rozciągniętą na ziemi przed bielejącą na czarnym 
krzyżu postacią Chrystusa. W  głębokim zmroku iz
debki rozchodził się szmer m odlitwy półgłośnej, 
żarliwej, jak powiewami wichru, westchnieniami 
przerywanej, aż nagle umilkł.

Pani Teresa przestała się modlić, podniosła 
z nad ziemi głowę, uklękła, podniosła się z klęczek, 
powstała i szybko, jak w iatr, z izdebki wypadła. 
Gdy mówiła i woła ła; Chryste, zmiłuj się!—uczuła 
nagle ogromne, ogromne pragnienie ujrzenia innych 
swoich dzieci. Tamten odjechał, o Chryste! może
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baczyć je musi, zaraz, natychm iast, spojrzeć na nie, 
popatrzeć na nie musi. Zdawało się jej, że umrze! 
albo nie wiedzieć, co się z nią stanie, jeżeli zaraz, 
natychm iast, nie ujrzy, ne przekona się, że są zdro
wi i cali, że są przy niej, że je posiada...

W ypadła z izdebki swojej w prost do tej, w  któ
rej zazwyczaj sypiali i uczyli się Janek i Olek.

— A toż co? — krzyknęła.
Małe łóżka chłopców, w  których było im już 

od dość daw na trochę za krótko i trochę za ciasno, 
puste były. Pościele naw et z nich zniknęły... P. T e
resa w  mgnieniu oka znalazła się w  kuchni.

— Teleżukowa! — zaw ołała — gdzie są chłop
cy ?  Dlaczego pościeli ich...

Chłopka w  czerwonym , okrągłym  czepku na 
głowie, szyła przy świetle małej lampki, podniosła 
z nad roboty okrągłą, dobroduszną tw arz  i wesoło 
odpowiedziała.

— Ot, powyciągali sobie sienniki do ogrodu 
i pod lipą spać się pokładli. Nocka ciepła; nic im to 
nie zaszkodzi.

Ależ naturalnie! Cóż im może zaszkodzić, że 
noc prześpią pod gwiaździstem niebem, w  przeczy- 
stem powietrzu ogrodu? Alboż jedną noc tak  prze
spali? I, zdaje się, że w  ogrodzie tym  nie ma jedne
go takiego drzewa, u którego stóp nie próbowaliby 
w  ciągu dzieciństwa swego urządzać podobnych 
noclegów. Ale p. Teresa musiała ich zobaczyć, mu
siała koniecznie wieczoru tego na nich śpiących, 
czy czuwających, popatrzeć. W yszła tedy do ogro-
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du i długo szukać nie potrzebowała. O kilkanaście 
kroków  od domu, ujrzała pośród traw y, na pod- 
ściółkach szczupłych, u stóp lipy rozłożystej, sza
rzejące w  nieruchomości ich postacie.

Zbliżyła się. Spali. Janek oddychał równo i ci
cho, Olek głośno sapał i zlekka pochrapywał. P o
chylona patrzała na ich niewyraźnie rysujące się 
tw arze, słuchała ich sennych oddechów, aż na zmą
cone i zm artw ione dziś jej rysy  w ypływ ać począł 
uśmiech.

— Robaki moje! B rylanty! Skarby moje — 
głośnym szeptem w ym ów iła i powolnym gestem 
nad głowami chłopców znak krzyża uczyniwszy, 
spokojniejszym już krokiem ku domowi odeszła. 
W  myśli jej przez odjazd Julka wzburzonej i roz
wichrzonej, porządkow ać się, rozwidniać znowu za
częło! Cóż? Tamtego niema, ale te są... Są i będą. 
Robaki jeszcze małe. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć... 
Jeszcze pięć brylantów, pięć skarbów  pozostało 
przy niej! Szła do izdebki, w  której Inka wespół 
z małemi siostrami sypiała.

A gdy zam knęły się za nią drzwi domu, Janek 
i Olek żyw ym  ruchem na swych pościołkach pod 
lipą usiedli.

— Słyszałeś — zapytał starszy.
— Aha! Myślała, że śpiemy i mówiła: brylan

ty, skarby moje! a potem...
— Pożegnała nas! błogosławiła... Jednak, 

wiesz, Olek...
I zamilkł.

15
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— Co Janku?
— Ej, nic! Tak sobie tylko pomyślałem...
— Co pom yślałeś?
— Ot! pomyślałem, coby to było jednak... gdy

by mama tak nas w szystkich trzech... w szystkich 
trzech...

— Co?
— Straciła!
Rozpacznym ruchem Olek buchnął na sw ą po-

ściółkę i zaszeptał.
— Bieda! bieda! bieda! Pew no! Szkoda mamy! 
Ale bardzo w krótce mrukliwym tonem oz-

w ał się.
— Poco ma zaraz trac ić? Czy to każdy, kto 

idzie na wojnę, musi być zabity ?
— Musi, nie musi, ale może,—rozw ażał Janek.
— A gdyby i tak—zryw ając się znowu, zaw o

łał Olek. — A pamiętasz, co K atarzyna Sobieska 
synom swoim powiedziała, gdy szli na w ojnę? 
„Z t a r c z a m i  a l b o  n a  t a r c z a c h  p o w r a 
c a  j c i e !“ Tak i my... Z tarczam i, albo na tarczach 
do mamy powrócimy.

— Głupi jesteś! Żadnych tarcz teraz w  w oj
skach niema, to jedno, a drugie, że gdyby i były, 
niktby nas na nich mamie odnosić ani myślał... Ty 
wiecznie z temi swemi historycznemi przykładami... 
Ot, myślmy lepiej, jak zrobić... co w ybrać... co po
święcić...

Teraz obaj pod lipą siedzieli i obaj czoła na dło
nie spuścili. Myśleli, walczyli. Był w  nich zaczerp
nięty z otaczającej atmosfery żar uczuć egzalto-



wanych, błądziły we krwi spadkowe po przodkach 
instynkty rycerskie, majaczył na dnie, dzieciom 
właściwy, instynkt naśladowczy; zrywała się w y 
obraźnia ku przygodom, wrażeniom, czynom nad
zwyczajnym. To z jednej strony, a z drugiej w yrzu
tem dokuczliwym gryzła serca, słowami starszego 
brata z codziennej drzemki obudzona, miłość dla 
matki, płakał w  sercach litośny nad nią żal.

IV.

Dawno już, przed dziesięciu, czy jedenastu la
ty, kiedy najmłodszych „robaczków44 pani Teresy 
na świecie jeszcze nie było, a najstarszy ledwie do 
szkół się wybierał, okolicę, w  której znajdowała się 
Leszczynka, nawiedził gość okrutny. Po drogach, 
przerzynających pola, po zagonach pod wiosenną 
siejbę zaoranych, u ciemnych ścian lasów, chodzić 
poczęła straszna pani, aż prawie do nieba wysoka, 
w szacie czarnej, z tw arzą trupio bielejącą wśród 
czarnych przesłon, które daleko za nią rozwiewa
ły się, jak olbrzymia chorągiew, czy chusta. Kędy 
przeszła, powietrze stawało się zaprawione wonią 
trupów i zapalonych gromnic; którego z siedlisk 
ludzkich dotknęła swoją chustą, czy chorągwią, tam 
pod strzechami, czy dachami znajdowały się trupy, 
a w  oknach chat, czy domów błyskać poczynały te 
światełka, smutne migocące, które dniem i nocą 
palą się przy ciałach zmarłych.

Na imię przeraźliwej tej pani było: Zaraza.
Od dość już dawna podobno chodziła po ca

łym kraju, teraz tu przyszła i chorągwią, czy chu
stą swą dworku w  Leszczynie dotknęła.
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A zdarzyło się, że w ówczas w łaśnie, w  izbie, 
do małego domu już przez panią Teresę przybudo
wanej, mieszkał z rodziną tak samo, jak u pani Te
resy  liczną, chłop, nazyw ający się Panas Teleżuk.

Parobkiem  był i zarazem  furmanem, i zarazem  
jeszcze najstarszym  w  gospodarstwie pomocnikiem 
byłego dzierżaw cy folwarku; pani Teresa znalazła 
go tu, do Leszczynki przybyw ając i zatrzym ała, po
zostałby z woli własnej, bo w rodzinnej chacie jego 
aż trzech braci starszych z rodzinami licznemi sie
działo i ta  izba widna, obszerna, którą przybudow a
ła dla niego pani Teresa... Ta izba uszczęśliw iała go, 
w prost uszczęśliwiała, z tego powodu, że przestron
no i wesoło w  niej było czworgu jego dzieciom.

Chłop to był w tedy młody, ale jak w szyscy 
chłopi polescy, więcej milczący, aniżeli mówny, w  
ruchach ociężały, w  wejrzeniu posępny. W ysoki 
w zrost jego, silne bary, śniada cera tw arzy , ude
rzały  siłą fizyczną zdrow ą i wielką, lecz dusza zda
w ała się mieć w zrost przez coś w ypaczony, bo 
z jednej strony ukazyw ała się ognistą i bujną, a 
z drugiej senną i leniwą. Tą stroną duszy Teleżuko- 
wej, która w yrosła  najbujniej, zapałała najgoręcej, 
była miłość rodzicielska. Z Nastką swoją ożenił się 
w brew  woli braci, którzy w  p r y m y  go dać, czyli 
z dziedziczką chaty i roli, ożenić usiłowali, i żył 
z nią w  zgodzie wielkiej, w  częstych szeptaniach 
poufnych, w e wspólnych nad w szystkiem  naradach, 
niemniej zdarzało się, że i do niej, tak  samo, jak do 
innych ludzi, całemi dniami słow a żadnego nie prze-
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mówił, albo w  złej chwili, w ykrzyczał ją i naw et 
pięść nie byle jaką na plecy jej opuścił.

Ale z dziećmi... O! to już było wcale co innego. 
To już był tajemniczy zdrój jakiś, z którego lały 
się mu na serce, w ięc też i z tw arzy, z oczu, z ru
chów i m owy w ytrysk iw ały  raźność, żywość, weso
łość i często, dziwna w  tym  ciężkim, tw ardym  chło
pie, niewieścia czułość, skowrończa polotność i 
śpiewność.

Czworo ich m iał; starsze już gęsi albo owce 
pasły, młodsze spódnicy matczynej jeszcze się trzy 
m ały; ale on w szystkie i starsze, i młodsze, po 
każdym powrocie od roboty, na rękach aż do nis
kiego sufitu podnosić i podrzucać musiał, a potem 
je sobie na kolanach, na ramionach sadzał i huśtał 
i przyśpiew yw ał im i gw arzył z niemi, a kiedy na 
kark, na grzbiet, na głowę niemal mu właziły, śmiał 
się tak głośno, że śmiech ten aż cały dworek na
pełniał odgłosem serdecznej, jak pierś chłopska, 
szerokiej radości. W  niedzielę i św ięta za bramę 
dworku je w yprow adzał i na jakimś bliskim kaw ał
ku pastwiska, albo ugoru, można go było widzieć, 
jak leżał na wznak, w szystkie je na sobie mając, 
huśtał je na ramionach i nogach i gadał do nich, a 
czasem zryw ał się i w  poskokach, od których zie
mia trząść się zdaw ała, uganiać się z nimi poczy
nał. Potem, kiedy oddalał się od dzieci, albo kiedy 
one się oddalały, w racały  mu znowu do ciała ruchy 
leniwe, czy senliwe, do w arg milczenie chętne, a do 
roztropnych oczu obojętność lub też posępność w ej
rzenia.
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Pani Teresa od pierwszego poznania się z nim, 
polubiła go za tę niezwykłą miłość ojcowską, a on 
polubił ją, jak się zdawało, od tej chwili, gdy dała 
mu na mieszkanie zamiast uprzedniej, ciasnej i ciem
nej, izbę nową, przestronną i jasną. Hulałyż bo po 
niej, hulały dzieciaki jego, stając się coraz tłustsze 
i rumiańsze, a i Nastka w  pałacu takim żyjąc, po- 
kraśniała, powagi jakby a razem i wesołości nabra
ła, tak że częściej, niż dawniej, począł za nią, gdy 
przez izbę przechodziła, oczami wodzić. Szczęśliwą 
zdawała się być ta rodzina chłopska, szczęśliwszą, 
niż ta, która obok nie w  jednej, ale w  kilku izbach 
mieszkała i rozumiał to dobrze Teleżuk. Ot, o pani 
Teresie mawiał do żony: pani ona niby to, a nie
szczęśliwa. S w e g o  tak jak nie w idzi nigdy, a na 
detyny swoje pracuje, haruje.

Mogło się zdawać, że jak ona jego za szczegól
ną miłość ojcowską polubiła, tak on za jej nieszczę
ście i za to, że na detyny swoje h a r o w a ł a  usza
nował i także polubił.

Wtem straszna pani, z trupią twarzą aż do nie
ba sięgającą, nadeszła i dotknęła końcem rozwianej 
chusty swej domu w  Leszczynce, a w łaściw ie tej 
jego izby, którą Teleżuk z rodziną zamieszkiwał. 
Napełniła się wówczas izba ta jękami, krzykami, 
zsiniałemi i wijącemi się w  bólach ciałami i jeden 
ty lko  ojciec rodziny na nogach pozostał, osowiały, 
zm artw iały, bezradny. Jak w  kamień obrócony, 
dnie i noce w  najciemniejszym kącie izby na ławie 
przesiadywał, szeroko rozwartemi oczyma na krzą
tanie się pani Teresy około chorych patrzał. Bo za-
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krzątnęła się ona około nich z energją sobie w łaści
wą, z niedającą się niczem zrazić litością gorącą 
i czynną. O lekarza w  zakącie tym  było tak trudno, 
że prawie niepodobna, pielęgniarek jakichkolwiek 
sama nazw a była tam nieznana. Ale pani Teresa 
miała jakąś książczynę w w ypadkach podobnych 
doradczą, jakąś szafkę z flaszeczkami i przyrząda
mi leczniczemi, w iedziała więc co czynić i czyniła 
niezmordowanie, odważnie. Odwagi potrzebowała 
więcej jeszcze, niż energji, bo i roztropność w łasna 
i jakaś baw iąca w tedy u niej stara  krew na ostrze
gały ją przed niebezpieczeństwem przeniesienia tru
jącego oddechu strasznej pani z izby Teleżukowej 
do piersi w łasnych dzieci. Ale roztropności swojej 
i przestrogom starej krewnej po krótkim namyśle 
stanowczej odpowiedzi udzieliła.

— Także paskudztwo! żebym ja dla swego 
strachu ludzi w  nieszczęściu takiem nie ratow ała!

A strach w niej jednak był, o był! I ona jedna 
tylko wiedziała, jakich śmiertelnych dreszczów 
pełny. W ięc też dzieci swoje na w szystkie strony 
okadzała, ocierała, zapobiegliwemi środkami poiła, 
starą krewną zaklinała, aby je przed wszystkiem , 
co za szkodliwe uchodziło, strzegła i znowu do 
tamtych w racała, godzinami całemi zsiniałe i po
kurczone ciała rozcierając, rozgrzewając, lecznicze 
płyny w arząc i w  usta spieczone wlewając.

Przyszło do tego, że samemu Teleżukowi, któ
ry przecież zdrów był, przemocą niemal, z krzy
kiem i gniewem, pożywienie wmawiając, prawie 
wkładać do ust musiała, bo u końca tych dni stra-
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szliwych, gdy dwoje dzieci jego już w  trumienkach 
z izby wyniesiono, skamieniał on do ostatka, mo
w ę jakby utracił i oczy miał jak sowa w e dnie, 
czerwone i nieprzytomne.

Potem  ucichło w szystko; Teleżukowie w  sw o
jej widnej, obszernej izbie w e dwoje już tyiko po
zostali i raz, gdy p. Teresa krzątała się dokoła łó
żeczek Julka i Inki, których welon strasznej pani 
zlekka dotknął, do pokoiku, w  którym  się znajdo
w ała, weszli. Świątecznie ubrani byli oboje i w y 
razy  tw arzy  mieli śwąteczne, uroczyste. Spojrza
w szy na nich, p. Teresa pomyślała.

— Masz tobie! przyszli pewnie prosić, abym 
ich od służby uwolniła. Nie mogą pewno w y trzy 
mać tu, gdzie ich nieszczęście takie...

A oni zbliżyli się, przed nią stanęli i oboje ru
chem jednostajnym pokłonili się jej nizko, aż do 
stóp, tak, że prawie ziemi czołami dotknęli.

— Także pokłony! zaw ołała. W iele już razy 
Teleżukowi mówiłam, aby nigdy...

Ale on, jakby słów jej nie słysząc, powoli, 
zgniecionym głosem mówić zaczął.

— My przyszli podziękować wam, pani, że na
sze dzieci nie bez ratunku poumierali i że Nastka 
przy życiu została...

— Co tam! co tam!... z oczyma, które łzami na- 
biegły przerw ać chciała, ale on jakby znowu jej nie 
słyszał.

— My przyszli powiedzieć, że my przy w as do 
śmierci... jak psy ostaniem i dobra waszego, dzie
ci waszych... pani...



Nie dokończył, bo w  piersi jękło mu coś s tra 
szliw ie i głos w  szlochu się załam ał, a N astka to już 
p łaczem  aż ryknęła  i chciała znow u do stóp p. T e
resy  czołem  przypaść, ale ona w .p ó ł ją schw yciła  
i w  policzki w yca łow ała , a potem  jego głow ę obu 
rękam i do siebie p rzyciągnęła  u —  także w y c a 
łow ała.

— Biednieńkie w y  moje! kochanieńkie! nie
szczęśliw e! Dzieci tak  potracić! C zy ja nie ro 
zumiem...

O! jak rozum iała! Ł zy  jej zm ięszały  się ze 
łzam i Nastki, bo on, Teleżuk nie p łakał, tylko na 
tw a rz y  postarzałej m iał już tę  m askę z zasty g łe 
go jakby  p rzerażen ia  i cierpienia sklejoną, k tóra 
pozostać m iała na niej na zaw sze.

P rzed  odejściem , rzek ł jeszcze.
M y z w am i, pani, do śmierci... i co tylko 

będzie trzeba... co ty lko — s k a ż e t e, zrobim...
D otrzym ali obietnicy. Zostali, w szystko , co 

trzeba  było, robili, pom ocnikam i jej, w y ręczycie- 
lami, doradzcam i stali się, razem  z nią dzieci jej ho
dowali. Byli całą jej służbą, innej nie m iała i nie 
potrzebow ała , a kto w ie, czy  pod ciężarem  trosk  
swoich i tw ardej sw ej p racy  nie ugięłaby się nie
raz, gdyby  nie oni... D usza chłopska tak  sam o jak 
ze strony  miłości rodzicielskiej, ukazała  się by ła  
w  tym  w ypadku bujnie i pięknie w y ro słą  ze s tro 
ny wdzięczności... Cóż dziw nego, że p. T eresa  
w  kilka dni po odjeździe Julka, p rzyszła  w ieczo
rem  do kuchni i naprzeciw  Teleżuków  za stołem  
siedzących, na ław ie usiadła. N astka, jak zw ykle



0 tej porze byw ało, szyła, a on coś z drew na piłką
1 młotkiem m ajstrow ał. W idząc ją w chodzącą za
pytał.

— A s z c z o  pani? Może potrzeba czego...
— Niczego mi nie potrzeba, niczego ja od w as 

nie chcę, cicho jakoś odrzekła p. Teresa i dodała: 
przyszłam  pogadać z wami...

Zmieniła się nieco przez te dni parę, przymi- 
zerniała na tw arzy  i spowolniała w  ruchach.

— Męka taka, zaczęła, niepokój taki, miejsca 
sobie w  domu dobrać nie mogę, roboty żadnej do 
końca zrobić nie mogę... Nic nie wiem, co się tam 
dzieje... muszę jutro do pana O rszaka pojechać, on 
pewno wie, może już bitw a jaka była... pojedzie- 
my jutro, Teleżuk, do pana Orszaka...

— D o b r e ,  pani, pojedziem, odpowiedział 
chłop i, głowę z nad roboty podniósłszy, po raz 
pierwszy, odkąd przyszła, na nią popatrzył, a po
patrzaw szy, zaczął.

— Oj, biedy w y sobie narobiliście, pani, biedy!
I na s z c z o  h e  to?  W yrósł wam  synem, jak ten 
dąbek gładziusieńki, jak ten młodzieńczyk na obra
zie w  cerkwi malowany, a w y jego posłali tam, 
gdzie śmierć i zgubienie... Nie przeszkodzili, nie za
bronili...

Dziw to był, że Teleżuk mówił tak wiele i snać 
przedmiot rozm owy bardzo już dopiekał, skoro do 
takiego rozgadania się go skłonił. I mówiłby dłu
żej jeszcze, gdyby mu m atka nagle bardzo i z ferw o
rem w  mowę nie wpadła.

— A toż! rękę z igłą i nicią wysoko podno-



sząc, zawołała. Już my z Panasem ciągle o tern ga
damy i gadamy... Co wam, pani, stało się? Toż wy 
dzieci swoje zawsze lubili, toż w y za niemi prze
padali i świata nie widzieli, a teraz pozwolili, nie 
przeszkodzili synowi na zgubę iść! Takiego go
łąbka miłego, takiego mołojczyka krasnego, wy 
z chaty swojej tam, gdzie strzelają i rąbią, wygnali...

I gadała, gadała w  ferwor coraz większy w pa
dając, aż robotę z kolan na ziemię zrzuciła, aż po
rwała się z ławy, czegoś do pieca poleciała i znowu 
na ławę wróciła, ramionami rozmachując, lamentu
jąc, pani Teresie za zgubienie syna wyrzuty czy
niąc. Znać było, że ona tego gołubczyka m i ł e g o ,  
tego m o ł o j c z y k a  krasnego, nie na żarty sama 
lubiła. I nie dziw! wespół z matką hodowała go, 
stizegła, gdy był mały, a gdy dorósł przyjazdami 
jego ze szkół do domu, cieszyła się, nigdy inaczej, 
jak zdrobniałem imieniem go nie nazywając i z prze
komarzania się z nią wesołego chłopca, z figlów, 
które jej płatał, do rozpuku się śmiejąc. Teraz za to 
płakała... Łzy, jak groch sypały się na twarz jej 
okrągłą, rumianą, na osłaniającą pierś szarą ko
szulę.

Pani Teresa, wyrzutów, czynionych jej przez 
czas jakiś w  cierpliwem milczeniu słuchała, ale wi
dać było, że siliła się na tę cierpliwość. I długo w y 
trzymać nie mogła. Musiała przecież tym ludziom 
dobrym, ale ciemnym, tym pomocnikom i przyja
ciołom swoim kochanym, ale nic nie rozumiejącym, 
wytłómaczyć, wyjaśnić. O zgubę syna, o zgubę 
Julka ją obwiniali! Mogłaż pod ciężarem tego obwi-
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nienia śmiało w  oczy im patrzeć? Aż w  stopy 
i w  gardło piec ją zaczęło. Zerwała się z ławy, k rzy 
knęła.

— Słuehajże, Nastka! Um ilknijże! Także roz
gadała się! W y  tego nie rozumiecie! W y  o tern nic 
nie w iecie! Posłuchajcież! W ytłomaczę, opowiem!

Nastka um ilkła i uszu nadstawiła. Nie dlatego 
umilkła, aby krzyku p. Teresy zlękła się, ale dla
tego, że ciekawość ją zdjęła. Z natury była  wszel
kich opowiadań i nowin, wszystkiego, co ty lko  mó- 
wionem być mogło, cekawą bardzo. Ale i Tele- 
żuk, choć z pozoru niczego nie ciekawy, wzrok 
w  tw arzy p. Teresy u tkw ił, a ona, widząc ich uspo
kojonych i słuchających, mówić zaczęła o począt
kach, przyczynach i celach wszystkiego, co się w  tej 
chw ili tu i na przestrzeni całego kraju stawało 
i działo. Z początku nie łatwo to jej szło. Od umie
jętności jakiegokolwiek nauczania ludzi i w ykłada
nia im przedmiotów abstrakcyjnych o sto mil była 
odległa, a do długich zastanawiań się nad przed
miotami temi i dobierania dla nich odpowiednich 
słów i wierzeń ogromnie nienawykła.

Jednak, z zasobu nauk dziecinnych, z licznych 
zasłyszeń, z czytań częstych niegdyś, a potem choć 
rzadkich, lecz zdarzających się kiedyniekiedy, w y 
dobyć mogła wiadomości ilość znaczną, a z serca, 
przez które razem ze krw ią  przepływały uczucia 
pewnego rzędu, polały się jej i na usta wybiegać 
zaczęły coraz obfitsze, często dla niej samej nie
spodziewane słowa. Gdy ty lko  zaczęła mówić, od 
m owy własnej zaczęła płonąć. Królowie, rycerze,
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bohaterzy, poeci, potęga, świetność, sław a; a po
tem klęski, upadki, niedole, krzyw dy srogie, de
ptanie ludzi, gwałcenie praw  boskich i ludzkich — 
w szystko co niosła z sobą niewola, w szystko czem 
nęci, zachwyca, jaśnieje wolność... I mógłże tu być 
w ybór?  I mogłoż być w ahanie? I mogłaż syna od
w racać od swoich w łasnych św iętości? I mogłaż 
doradzać mu podłość, sobkowstwo, tchórzostw o? 
Nie! tak jak się stało, stać się musiało — i basta! 
Nie jest w yrodną matką, nikt od Teleżukowej le
piej o tern nie wie, ale nie może też być w yrodną 
córką, a jest przecież córką ojczyzny tak, jak 
w szyscy, k tórzy z łona jej powstali i na niem żyją,- 
są jej dziećmi... I tak dalej, i tak dalej mówiła, pra
wie, opowiadała, przekonyw ała, w  zapale cza
sem zryw ała się z ławki i w  postaci stojącej ramio
na rozkładała szeroko, albo w  górę je podnosiła, 
albo ze splecionemi rękoma przed siebie w yciąga
ła. W tedy, na ścianie kuchenki, małą lampą słabo 
oświetlonej, pow staw ał za nią cień jej chwiejący się 
czarny i patetyczne gesty jej powtarzał.

Aż z tw arzą w  ogniu od mówienia i zapału 
zadyszana, umilkła. Ze wzrokiem znieruchomiałym 
i rozwartem i usty nagle jakoś umilkła. Rozpłomie
nione jej oczy długo nie widziały dokoła nic, nic, 
w  w ew nętrzne wizje swoje zapatrzone, aż nagle 
zobaczyły, że Nastka spała. Na przedramiona skrzy
żowane na stole głowę spuściła i usnęła. Od jak 
dawna spała, niewiadomo, lecz nie od paru minut 
zapewne, bo sen jej w ydaw ał się głęboki..

1 eleżuk nie spał, ale czy długiej mowy p. Te-
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resy słuchał, czy nie słuchał, odgadnąć byłoby nie
podobna, tak  niezmienione w  swej zwykłej nieru
chomości, tak  żadnym błyskiem w  posępności swej 
nie rozjaśnione były  rysy  jego tw arzy. Zmęczonym 
tylko w ydaw ał się, bo przepracował dzień cały i po
ra  była późna. Ciężkim też ruchem pow stał z ław y 
i ociężale rękę ku włosom niosąc, rz e k ł:

— Spać pora, pani! A toż i św itać nezadługo
zacznie!

Żonę za ramień potrząsł.
— Nastka! spać się kładnij!
I tylko, gdy ku drzwiom izby swojej, z pochy

loną tw arzą zwrócił się, na krótką, na króciutką 
jak sekunda chwilę, w  sennem oku jego błysnęła 
iron ja.

Z tej strony, ze strony o której p. Teresa tak 
długo dziś prawiła, dusza chłopska posiadała 
w zrost stłumiony, była ślepą, głuchą, niemą...

P. Teresa stała chwilę jeszcze pośrodku kuchni, 
z czołem nagle w  kilka fałd zmarszczonem i w zro
kiem wbitym  w  ziemię, a za nią stał na ścianie 
czarny cień jej i z pochyloną także głową w  ziemię 
patrzał.

W zięła potem lampkę ze stołu i przyśw ieca
jąc nią sobie, do sypialni córek poszła. Maleńkie 
spały głęboko w  białych pościołkach swych różo
we i spokojne, Inka nawpół rozebrana, w  głębi 
izdebki wąskiej i długiej, przed lusterkiem włosy 
sobie na loki zawijała, pasemka ich dokoła szm at- 
ków papieru okręcając.

Mnóstwo już białych papierowych strąków
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sterczało nad połową jej głowy, gdy z drugiej po
łowy, na obnażone, alabastrowo-białe ramię złota 
fala spływała swobodnie i obficie. Była tak w  za
jęciu swem pogrążona, że wejścia matki nie spo
strzegła, zaś pani I eresa, w  progu ze swoją lampką 
stojąc i na nią patrząc z politowaniem, drwiącem tro
chę, a trochę żałośnem, głową wstrząsała.

Także robota! — głośno burknęła i cofnę
ła się z progu, ze stukiem drzwi za sobą zamy
kając.

Nazajutrz do W ładysław a Orszaka, o dwie mile 
od Leszczynki mieszkającego, pojechała. Przed w y 
jazdem do córki rzekła:

— Muszę po wiadomość pojechać... Rady sobie 
inaczej nie dam... Julek mówił, abym się w  każdej 
potrzebie do pana Orszaka udawała i że on zawsze 
najwięcej o wszystkiem wiedzieć będzie. A ty, In
ka, nie siedź z założonemi rączkami; wyręcz mię, 
maleńkich popilnuj, sukienkę Ludwinki napraw... 
wczoraj ją porozdzierała.

Na bryczkę, parę koni zaprzężoną i przez Te- 
leżuka powożoną, siadła i pojechała, a niewiele 
przed wieczorem wróciła z twarzą w  ogniu i ręko
ma, które, gdy muślinową chustę swą z głowy zdej
mowała, widocznie drżały. Do spotykającej ją na 
ganku Inki rzuciła się z głośnym szeptem.

— Lada dzień... już lada dzień., jutro, pojutrze... 
może jutro...

— Co, mamo? co?
Inka także wiadomości nie tylko ciekawą by

ła, ale namiętnie oczekiwała, pożądała. Jakże!
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W  tej głuszy, w  tej monotonji, w  tej nudzie żeby 
choć jakiekolwiek urozmaicenie, wrażenie.

— Cóż, mamciu? C o? co będzie lada dzień 
może ju tro?

Pani Teresa w ybuchnęła:
— Bitwa!... już ku lasom horeckim wojsko 

idzie...
I dziwnie jakoś na miejscu się zakręciw szy, jak 

w icher w leciała do domu, gdzie biegły na jej spot
kanie dwa cienkie radosne głosiki.

— Mama powróciła! Mamo! Mameczko! Mam
ciu! A w  tej samej chwili, na ganku, z którego Inka 
zeszła, aby powolnym, zniechęconym krokiem po 
ogrodzie błądzić, Janek i Olek przysunęli się ku so
bie, cali drżący i tak na tw arzach pobledli, że ru
mianego Olka zaledwieby w tej chwili poznać było 
można. Stali za Inką, gdy m atka z bryczki w ysiadła, 
słyszeli, co mówiła.

— Wo... wojsko już idzie! trzęsąc się jak w  fe
brze, szeptał Olek.

A Janek ze spuszczoną tw arzą milczał i tylko 
szczupłemi palcami miął karty  trzym anej w  ręku 
książki. Gdy tw arz podniósł, oczy mu tak błyszcza
ły, jak nieraz u p. Teresy, w  chwilach zapału by
wało. Julek i on odziedziczyli po m atce te piwne 
oczy, które w śród pewnych stanów  psychicznych, 
przem ieniały się w  zarzew ia gorejące. Chłopięcą, 
smukłą, sprężystą postać sw ą w yprostow ał i z po
w agą tak wielką, że niemal uroczyście, rzekł.

— Teraz, Olku, albo nigdy pójdź! pogadamy!
Tej nocy nikt w  Leszczynce dobrego snu nie



miał. Pani Teresa w prawdzie, z przyzw yczajenia 
i zmęczenia usnęła około północy, lecz w krótce po
tem z pokoiku jej wychodzić poczęły i po całym 
domu się rozchodzić jakieś dziwne, senne, przecią
głe naw oływ ania czy przyzyw ania. Żadnego imie
nia, żadnego w yraźnego słow a w dźwiękach tych, 
z uśpionej piersi w ychodzących, rozróżnić nie było 
podobna, ale nabrzmiałemi one były taką żałością 
i tęsknotą, tak tęsknie, posępnie, przewlekle rozcho
dziły się po ciemnych izbach, że Inka, jak codzien
nie bywało, do późna zawijaniem loków zatrudnio
na, zerw ała się z przed lusterka i z lampką w ręku 
do izdebki matki pobiegła. Pani Teresa miała zw y
kle sen tw ardy i nie przebudziło ją wejście córki, 
która, zobaczywszy ją uśpioną i po izdebce obej- 
rzawsz3^ się, znowu przed lusterko swe wróciła, ale 
już do zawijania loków naw et ochoty pozbawiona. 
Ze stukiem lampkę na stole postawiwszy, gniew
nym ruchem w zięty do ręki grzebień odrzucając, 
zaszeptała.

— Boże mój! ja nie w ytrzym am ! Żeby to od 
tycii wszystkich smutków gdziekolwiek uciec moż
na było! Boże mój! Jaka ja nieszczęśliwa... nie
szczęśliwa!

Oczy miała pełne łez, które też dwoma sznur
kami po pięknej tw arzy  popłynęły, piękniejszą 
jeszcze ją czyniąc. P atrza ła  też na odbite w  lusterku 
swoją piękność i swe łzy.

— I poco mi ta piękność? co mi z niej? Poco 
mi ona... w  tej dziurze... w śród tych smutków?...

Gdy tak z załamanemi rękoma i dwoma sznur-
16
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kami łez na policzkach szeptała, w  tej samej chwili, 
z izdebki pani Teresy znowu w ypłynęło i po ciem
nym domu rozpłynęło się senne, przeciągłe, tęskne 
bezbrzeżnie, żalośne wołanie czy błaganie.

Kogo tak przez sen przyzyw ała, czy błagała 
syna, który lada dzień w  ogniu bitw y znaleźć się 
miał, czy Boga, którego ukrzyżow any obraz w  głę
bokim zmroku mętnie bielał?

Teleżuk także, wcześniej niż zwykle, bo u sa
mego początku świtania z pościeli w stał i, Nastki 
nie budząc, drzwiami do ogrodu prowadzącemi z do
mu w yszedł. Czegoś niespokojnym być musiał, bo 
niezwykle szerokim krokiem poszedł ku lipie, pod 
którą chłopcy od niedawna nocleg sobie założyli, 
a na rospostartych u stóp drzew a pościałkach ni
kogo nie ujrzawszy, stanął, jak w ry ty , jeden tylko 
przeciągły dźwięk z ust wydając.

— Aaaa!
Przed nocą widział, na w łasne oczy widział, 

jak pokładali się tam do snu i bliskimi uśnięcia się 
zdawali, a teraz... W stali znać w śród nocy do- 
kądściś poszli.Dokąd? Nie zastanaw iałby się nad tern 
Teleżuk w  innym czasie, bo małoż to dokąd niedo- 
rosłe chłopcy takie latać mogą! Ale teraz, miał po
dejrzenie pewne i obawy... niedobrze określone... 
niejasne, ale miał. Pow stały  w  nim one już w tedy, 
gdy z Julkiem i dziatkowickim panem, broń w  Dę
bowym Rogu zakopaną odkopując, spostrzegł, że 
ziemia poruszona była, że ktoś tu po nich z rydlem 
około niej chodził... A potem Julek i dziatkowicki 
pan z wielkiem zdziwieniem spostrzegli, że pudło
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z pistoletami odbite i że w  niem dwóch pistoletów 
brakuje. A potem jeszcze i dwóch noży jakichś, co 
to ich panowie sztyletami czy kindżalami nazywali, 
zabrakło... Ale długo o tern nikt nie mówił; czasu 
nie było... Tylko znowu, kiedy Julka do Dziatkowic 
wiózł, prosić on jego zaczął, aby chłopców na oku 
miał, aby przed własnem dzieciństwem strzegł ich, 
bo kto wie, jakie głupstwa do głowy przychodzić im 
mogą... W szystko to Teleżuk miarkował sobie w 
głowie, jedno do drugiego przykładając, aż teraz 
zaniepokoił się i wszystkie kąty ogrodu obszedłszy, 
szerokiemi krokami ku wsi chłopskiej poszedł. Ba
wił dość długo, a powrócił znać z powziętą wiado
mością jakąś, bo z wielkiem pośpiechem konia do 
wozu założywszy, nikogo w  domu ze snu nie bu
dząc, za bramę dworku wyjechał i skierował się 
w  stronę lasów horeckich. O tern, co teraz działo 
się i dziać się miało w  tych lasach, od pani Teresy 
wiedział. Konia zaprzęgając i potem na wozie sie
dząc, często z ust w ydaw ał dźwięk przeciągły.

— Aaaaa! Aaaaa!
Dziwienie się wielkie i zgryzota w  tym dźwię

ku brzmiały. I wyglądał Teleżuk na wozie swym 
ponuro, czasem tylko gniewnie.

— Oj, dałby j>a im za to, dałby!
Biczem w powietrzu szeroko zamachnął, zno

wu głowę na pierś opuścił i w  posępny kamień, 
kształt człowieka na wozie mający, zastygł.

A oni, Gdy Teleżuk w  pogoń za nimi z Lesz- 
czynki wyjeżdżał, już Kanał Królewski wpław prze
płynąwszy, ku horeckiemu dworowi zmierzali.



Nie w ytrzym ali tedy, poszli. Na wieść o blis
kiej bitwie, o wojsku już nadchodzącem, rozbujała 
się ich w yobraźnia tak szeroko i mocno, krew w ży 
łach chłopięcych zaw rzała tak gorąco, że w szyst
kie inne uczucia umilkły, w ahania ustały. Śród nocy, 
pod lipą, w  świetle pobłyskujących z za jej gałęzi 
gwiazd, najnowszą odzież, skórzanemi paskami 
przyw iązaną i niekoniecznie całe obuwie przyw dzie
li, pistolety i kindżały za odzieżą schowali i w szyst
ko to rękoma z niecierpliwości drżącemi uczyniw 
szy, cichutko odeszli.

Do partji poszli.
A jeżeli naczelnik nie zechce ich tam przyjąć? 

Może i on tak, jak inni — bębnami ich nazwie, do
domu w racać każe?

Myśl to była piorunująca, ale otrząsnęli się z
niej prędko.

Nie, tak być nie może! Naczelnik wielkim czło
wiekiem jest, a ludzie wielcy w szystko w iedzą i ro
zumieją. On ich zrozum ie; on im powie; zostańcie, 
rycerze młodzi! W alczcie z nami i z nami zw ycięż
cie lub zgińcie!

Zwyciężyć, albo zginąć! Co za czar ŵ  trzech 
tych wTym zach! I naczelnik w ypowie je do nich nie
zawodnie, a Julek zaw stydzi się, że choć brat i 
bohater, tak, bo pomimo w szystko bohaterem jest 
jednak, ich zrozumieć nie potrafił i —- ocenić! Tak; 
nie potrafił on ocenić w  nich takiej samej odwagi 
i takiego samego rzutu do bohaterstw a, jakie w nim 
były. Teraz przekona się.

Drogę do dworu horeckiego dobrze znali. Gdy
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Inka cztery lata z panną Awiczówną się uczyła, 
m atka jeździła tam często i ich z sobą czasem za
bierała. Niezbyt daleko zresztą była droga. Trzy mi
le niespełna. Roskosznie ją w  kilka godzin przebyli, 
bo cudne by ły  świeżość i jasność poranku i cud- 
niejszemi jeszcze napełniające je uczucia. Czuli się 
krzepcy, silni, letcy, nadew szystko wolni.

Zdawało się im, że okowy jakieś z nich opadły 
i że lecą nie idą, ale w prost na niewidzialnych 
skrzydłach lecą ku przygodom nadzwyczajnym 
i zadziwiającym, ku czynom potężnym, do których 
prężyły się ich ramiona i zaciskały drobne pięści, 
ku słońcu jakiemuś, wirującemu w oddaleniu ogrom- 
nem i rozrzucającemu na św iat cały olśniewające, 
czarujące kolory i blaski.

Mieli zamiar przejść koło dworu horeckiego 
w  sposób taki, aby przez nikogo tam spostrzeżone- 
mi nie zostać i w  pobliżu dworu tego, w  miejscu 
dobrze im znanem do lasu wejść. Lecz z pewnej 
już odległości dostrzegli, że we dworze dzieje się 
coś niezwykłego... Jakiś tłum ludzi na dziedzińcu 
rozległym, jakieś błyski metalowe w powietrzu, ja
kaś w rzaw a grubych głosów za zasłonę krzaczy- 
stych wierzb, które ścieżką polną obrzeżały, zbli
żyli się jeszcze nieco, w zrok w ytężając i jednocześ
nie zaszeptali.

— Żołnierze! W ojsko!
Z łatwością domyśleć się mogli, że wojsko to 

w krótce pójść miało tam, dokąd i oni dążyli. Jedno
cześnie z tym domysłem uczuli oblewające ich od 
stóp do głowy gorąco. Gorąco zapału i niecierpli-
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wości. Ach! znaleźć się już tam, — znaleźć się co 
prędzej tam, gdzie będzie walka, niebezpieczeń
stw o, pole do urzeczywistnienia marzeń tak długo 
snutych, ambicji tak długo skryw anych, bo przez 
ludzi nierozumianych i poniewieranych. Tyle jednak 
rozw agi im zostało, że zrozumieli potrzebę odejścia 
stąd jaknajszybszego i przedostania się do lasu w  
miejscu od tego odległem. Tak uczynili. Jak  m yszy 
polne po zagonach i miedzach, pod krzakam i i drze
wami, głębią row ów  u brzegów pól prześliznęli się, 
przesmyknęli i daleko, tam dokąd już z horeckiego 
dworu żaden błysk ani odgłos nie dochodził, do lasu 
wbiegli. Tu zziajani, bez tchu prawie, cali jeszcze od 
przepraw y przez wodę m okrzy, na mchy leśne pod 
sosnami upadli.

— Ot szczęście! szybko i głośno oddychając 
zaw ołał Olek.

Janek nic nie odpowiedział, ale na bladawej 
tw arzy, ku przezierającym  przez sosny błękitom 
niebieskim zwróconej, miał w yraz ekstazy. Porw ał 
się też w krótce z ziemi.

— Chodźmy!
Olek, choć nieco cięższym ruchem na nogach 

stanął.
— Chodźmy!
Dobrze! lecz w  którą stronę lasu skierow ać się 

im w ypada? Wiedzieli, że był ogromny i łączył 
się z lasami innemi, a w  jakiem punkcie jego znajduje 
się to, ku czemu dążą, skądże im w iedzieć? P ierw 
sza to była troska, która po opuszczeniu Leszczyn- 
ki na nich spadła, lecz nie przyw iązyw ali do niej 
wagi wielkiej. Olek zawołał.
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— Ot, wielkie rzeczy! Będziemy lasem iść, iść, 
iść, aż znajdziemy...

— Zapewne! nie połowa kuli ziemskiej przecież 
jest ten las! Coś przecież dojrzymy, czy usłyszym y 
co nam w skazówki jakieś udzieli.

Poszli i — szli, szli, szli... po ścieżkach przez 
trzody w ydeptanych i po mchach sprężystych, tra 
wach wysokich, wrzosowiskach suchych, po drogach 
nieszerokich, w  mnóstwo kolein wyrzeźbionych, 
pomiędzy kolumnadami wyniosłych sosen i św ier
ków, przez gęstw iny zarośli i wiklin, nad któremi 
konary odwieczne rozpościerały stare, jak sam ten 
las drzew a liściaste, gałęziste, jak czary winem 
musującem ptactwem  świergocącem napełnione, 
przez te św iergoty ptactw a i metaliczne, chóralne 
brzęczenie owadów, przez rozciągnięte od krzaku 
do krzaku złote smugi słoneczne, przez spadające 
od splątanych konarów płachty czarnych cieniów,— 
szli, szli, szli.

Mali, wielkością otoczenia pomniejszeni, jak u 
zmęczonych i zarazem  śpieszących się bywa, 
szczupłe ciała naprzód pochylając, z daszkami cza
pek głęboko na oczy • osuniętemi, wynurzali się 
z cieniów głębokich, przebywali osłonecznione po
lany, zatapiali się w  gęszczach zarośli, wynurzali 
się z nich na ścieżki lub drogi, po których przem y
kali się nakształt zajęcy, które na widnych prze
strzeniach zdwajają szybkość biegu, instynktem 
gnane ku cieniom, schronieniom, zasłonom.

Nie słyszeli szczebiotu ptactw a, ani brzęczenia 
owadów, nie spostrzegali wychylających się ze-
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wsząd kw iatów, ani zrywających się z pod stóp ich 
motyli, nie uczuwali grzęźnięcia stóp w  pagórkach 
mrówczych, ani czerwonych szramów, któremi im 
jałowce i św ierki znaczyły twarze i ręce.

Szli, szli, szli, głusi i ślepi, a jednak ze wszyst- 
kieini siłami istot swych, skupionemi we wzroku 
i słuchu. Skupionemi i wytężonemi aż do bólu, aż 
do zapierania oddechu w  piersi, aż do obezmyślenia 
wytężonemi, w  oczekiwaniu, w  poszukiwaniu na- 
miętnem prawie do szału, upragnieniu jakiegoś od
głosu, przebłysku, czegoś, czegokolwiek, co powie
działoby im, oznajmiło, wskazało: tam! tam! tam! 
idźcie, zlećcie pomiędzy zbrojnych, odważnych, bo
haterskich z okrzykiem : „ I  my, i m y !“

Okrzykiem tym, w  miarę, jak czas upływał, 
piersi ich coraz więcej nabrzmiewały. Pot perlisty 
występował na czoła, oblewał policzki, u Janka co
raz bledsze, u Olka coraz czerwieńsze i często tak 
wydęte, jak bywało, gdy na rozkaz matki ogień w  
samowarze rozdmuchiwał.

I nic, nic, nic. Żadnego odgłosu, ani błysku, ani 
koloru, k tó ryby oznajmiał, ukazywał.

0  południu Olek zajęczał.
— Siądźmy trochę...
1 upadł na ziemię pod rozłożystem drzewem. 

Janek niechętnie stanął przy nim. Starszy i spręży
stszy, mniej czuł zmęczenia. Ale wzamian uczuł, że 
jest głodnym.

— Olek, daj chleba!
Chłopak nagłym ruchem postawę leżącą na sie-
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dzącą zmienił i obu dłonmi po bokach się uderzył. 
Zmięszaniem zam igotały mu błękitne oczy.

— Zapomniałem wziąć!... — zajęczał.
Ale Janek ze spokojem przyjął smutną tę jed

nak wiadomość.
— No, cóż robić? Nic dziwnego, żeś zapom

niał... Takeśm y się śpieszyli.
Obok brata na traw ie usiadł.
— Trochę głodu co to znaczy? Czy tak jesz

cze na wojnach byw a
A Olek dodał:
— Spartanie to nieraz i bez wojny po trzy dni 

nic nie jadali, aby tylko hartu...
W yprostow ał się nagle.
— Słyszysz, Janek?
— Słyszę... słyszę... słuchajmy!
Cóż usłyszeli? Jakieś w  oddaleniu pewnem 

szemranie i niewyraźny, przez oddalenie tłumiony 
pogwizd... Odezwało się to i milkło, ale od tła in
nych poszumów i pobrzmiewań lasu odskakiwało.

— Może to...
— Może tam...
I zerwali się na równe nogi. W kierunku niewy

raźnego szemrania i pogwizdywania poszli i szli, 
szli, szli, aż przyszli na dolinkę małą, u brzegu 
której w ytrysk iw ał nie wiedzieć skąd strumyk w o
dy srebrzystej, perlistej, przez dolinkę płynął i szem
rał, brzęczał, jakby mowę ludzką, śpieszną, tajem
niczą naśladował. Nad strumykiem zaś, rosły w 
miejscu pewnem do gromady zbiegnięte brzozy
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białokore, a w  listowiu ich wilgi żółte skakały i gwi- 
zdały.

Uklękli nad strumieniem, pili wodę srebrzystą, 
perlistą, potem nią tw arze i ręce omyli i dalej 
poszli.

Dość późna popołudniowa godzina znalazła ich 
siedzących na dywanie z traw , jak płatami śniegu, 
usypanych kępkami kwiecia poziomkowego. G dybyż 
to były  jagody! Ogromnie przedwczesnem  tej w io
sny w szystko było w  naturze i kwiat ten był przed
wczesnym, jagody też zdarzały się już tu i owdzie, 
ale w  tem miejscu ich nie było, a im głód doskwie
rał. W czoraj, w e wzruszeniu niezmiernem, w iecze
rzy do ust wziąć nie mogli. Już przeszło dobę całą 
nie jedli. Jednak, niby umowie jakiejś posłuszni, o 
głodzie nie mówili ani słowa. Co do zniesienia przy
szło, odważnie muszą znieść i, broń Boże, nie ję
czeć, ani narzekać po babsku! Oprócz głodu, zmę
czenie w e w szystkich członkach czują, boć od pół
nocy wciąż idą i idą. P rzez otw ory niezupełnie ca
łego obuwia nabrali pełno ciał obcych, igieł sosno
wych, żwiru, które kłują i do krw i ranią spieczone 
stopy. Ale to w szystko nic. Te w szystkie rzeczy 
cielesne mężnie i w  milczeniu zniosą. Zmartwienie 
ciężkie i troska gryząca ich w  tej chwili, to błąkanie 
się po lesie już tak długie. Od wczesnego ranka aż 
dotąd błąkają się i — nic! Może od celu swego od
dalają się coraz, zam iast do niego się przybliżać? 
Bieda! Co tu robić? Żeby choć człowieka jakiego 
zobaczyć, zapytać!

— Żeby to, tak jak dawniej byw ało, pustelnicy
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po lasach mieszkali!—westchnął Olek i dalej snuł 
marzenia.

Taki pustelnik przyjąłby nas w  swojej le
piance, czy jaskini, nakarm iłby i drogę nam poka
zał... A teraz co? Niema na świecie pustelników.

— Za to leśnicy są, tylko że żadnego spotkać ja
koś nie m ożemy; dla tego pewno, że prawie w szys
cy w partji.

— Szczęśliwi!
— Aha! Im nikt nie bronił. Owszem, wołali ich, 

ułatwiali.
I znowu: co tu robić? W  którą stronę iść, w 

którą nie iść!
Na pociechę czy dla uspokojenia pistolety zza 

odzieży powyjmowali i długo oglądali j e . ze stron 
wszystkich.

— Śliczne zadecydow ał Olek.
— Co tam, że śliczne! W ażne to, że doskonale 

niosą...
— Uhu! jak to ja w tedy do tej wiewiórki tra 

fiłem...
W  lesie, daleko od Leszczynkowego dworku, 

po wielokroć już broni tej próbowali, pukając z niej 
i pukając, Olek raz wiewiórkę zabił. Naboi też w y
dali na to sporo, lecz mieli przy sobie zapas ich 
jeszcze znaczny.

— A scyzorj^ki?
W  dziecinnych rękach niedawno wodą srebrzy

stą, perlistą omytych, ukazały się z pochew doby
te, szerokie, w  połowie zakrzywione noże. P ro
mień słońca w  stalowej powierzchni ich złociście



zabłyszczał. B łysk ten jakby podrzucił ich w  górę.
— Idźmy!
Poszli znowu, ale szli wolniej niż wprzódy. Tu 

i ówdzie, z za drzew  przerzedzonych, widzieli ta r
czę słoneczną, już dużo ku zachodowi podsuniętą. 
Gdzieindziej k ry la się ona przed nimi za gęstwinami 
nieprzeniknionemi, przez które na nich, na traw y, 
krzaki i w  powietrze sypał się złoty deszczyk roz
pylonych iskierek słonecznych. W śród jednej w ła
śnie z gęstwin takich, o słuch ich obijało się coś 
nadzwyczajnego, grzmot nie grzmot, turkot nie tu r
kot, coś, co głucho potoczyło się lasem, w  oddaleniu 
znacznem, niewyraźne, potężne, toczyło się czas 
jakiś — aż umilkło i po chwili niedługiej, po dwu 
minutach może, znowu się potoczyło.

W śród przerastającego ich, albo do szyi im 
się gającego listowia krzaków, nad któremi z kolei 
listowie drzew rozpościerało pułap zaledwie przej
rzysty , stali jak w  ziemię w ryci, słuchali, aż Olek 
krzyknął.

— Strz... strz... strzelają!
— Strzelają! potwierdził Janek i bez porozu

mienia się, bez słowa, nagle, jednomyślnie, z jedno
stajną szybkością, przez gęstwinę, w  której odgłos 
grzmotu ich znalazł, w  stronę odgłosu tego biedź 
zaczęli. Ramionami, które nabrały sprężystości 
i mocy, rozgarniali, rozryw ali przed sobą uploty 
gałęziste, rozdzierali je swemi ciałami, przeskaki
wali nogami, które zdaw ały się być w  tej chwili ze 
stali i elastyki utworzone.

Daszki z czapek zsunęły się im praw ie na oczy,
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policzki, przez liść szorstki wciąż chlastane, o k ry 
ły się czerwonemi plamami, szramami i z pod szram, 
z pod plam przeglądały bladością, wielką bladością 
szalonego zapamiętania w  jednej myśli, w  jednem 
dążeniu. Był to szał. Teraz, to już szał ich niósł, pod
rzucał, świecił im w  nieprzytom nych prawie oczach, 
świstał i rzęził w  oddechu tak  głośnym i śpiesznym, 
iż zdaw ało  się, że wnet, w net szczupłe ich piersi 
rozerwie. W szystko , co w  naturze chłopięcej jest 
poryw em  do przedw czesnych, lecz wabiących czy
nów, w szystko , co jest w  niej uporem, ambicją 
i w szystko , co w e krwi i duszach chłopców tych 
było górnem miłowaniem i marzeniem, w  tej chwili, 
w  chwili bezprzytom nego biegu w  stronę usłysza
nych odgłosów bitwy, kipiało w  nich, szalało...

Ale pod szałem, w  ciałach ich niedorosłych, 
zgłodniałych, tułaczką wielogodzinną umęczonych, 
pracow ało  coś innego jeszcze; pracow ało  w  nich 
i ogarniało je stopniowo, przezwyciężane, przemi
jające, powracające, aż nakoniec niepodobne do 
przezwyciężenia  — mdlenie. Mdleć im poczęły ra 
miona i nogi, mdlał, rw ał się dławił oddech, przed 
oczy nasuw ała  się m gła  czerwono-centkowana.

— Nie mogę! — zajęczał Olek, bo kolana ugię
ły  się pod nim i jak długi runął na ziemię, u stóp 
sosny wyniosłej, wyniosłej.

Janek  nie rzekł nic i nie upadł, ale osiadł obok 
leżącego bra ta  z oczym a zgasłemi, bardzo blady.

Teraz  o taczały  ich sosny wyniosłe, wyniosłe, 
bardzo rzadko rozstawione. W spaniałą  kolumnadą 
s ta ły  na podścielisku gładkiem, tak, jak najgładsza
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posadzka gładkiem i od opadłego igliwia płowo 
lśniącem.

Płowo lśniła gładka posadzka lasu pod ukośnie 
• kładącemi się na nią smugami słonecznego św iatła, 
a głowice kolumn, szeroko rozpostartem i koronami 
gałęzi zdaw ały się w pierać w  błękitne niebo. Cisza 
tu panowała.

Po ciszy głębokiej, czystej, wonnej, w śród 
rzadko rozstaw ionych na płowo lśniącej posadzce 
kolumn złotaw ych, otaczały się niezbyt oddalone, 
dość naw et bliskie grzmoty... Grzmoty strzelania 
zbiorowego. A pomiędzy niemi, w  przestankach 
krótkich, stuki strzałów  pojedynczych...

— Bitwa! — zaszeptał Janek.
— Bi... bi... bit...
Olkowi oddech m arł w  piersi, nie mógł w y ra 

zu dokończyć.
— Blisko gdzieś!
— Blisko.
— Lećmy!
Porwali się z ziemi, znowu biedź zaczęli i, nie

dużą przestrzeń przebiegłszy znowu na ziemię 
upadli.

— Jeszcze trochę — zaszeptał Janek — jeszcze 
trochę odpocząć...

Powieki opadały mu na oczy, przed któremi 
błąkały się szm aty mgły mętnej, w  czerwone kro
pki. Ale minuta cała nie upłynęła jeszcze, gdy przez 
tę mgłę ujrzał coś takiego, co mu członki w ypro
stowało i krew  całą do serca rzuciło.

— W idzisz? Widzisz, Olek, w idzisz? tam!
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— W idzę! widzę! widzę!
I ten siedział już wyprostowany, a oczy pło

nęły mu, jak ogniki błękitne.
W idzieli gromadkę jedźców, która w yłon iła  się 

skądciś od strony grzmotów, z pośród gęstwin, 
i biegła kolumnadą widną, na luźnych przestrze
niach, po smugach słonecznych, leżących na po
sadce płowo-lśniących. Głucho po mchu i igliw iu 
tętniały kopyta ich koni, jaskrawo m igotały w  zło
tej mgle słonecznej, jak krew czerwone ozdoby ich 
ubrań, wysoko b łyskały ostrza ich długiej, nad ubra- 
nemi w  czerwień głowami sterczącej broni... Nie
wielu ich by ło ; dziesięciu, dwunastu. Drobny od
dział wojskowy, może z rozkazem kędyś posłany, 
może straż stanowisko zmieniająca.

Pod jedną z kolumn zaszemrał szept chłopięcy 
wezbrany, zdyszany.

— Kozaki!
A po sekundach kilku drugi szept bezprzytom- 

ny, gwałtowny.
— Strzelajmy!
Na jedno kolano przyklękli obaj, czapki z głów 

im pospadały, wargi trzęsły się, oczy płonęły, w  rę
kach błyskały pistoletowe lufy.

— Janek! Razem!... razem... czy już?
Tamten tonem komendy wojskowej głośno uro

czyście mówił.
— Strze-lać!
Jak dwa kamienie w  przezroczystą wodę i w  

ciszę kolumnady głęboką, czystą, wonną, padły dwa 
strzały.



Konie kozackie stanęły zrazu jak w ryte, a po
tem zw róciły się w  stronę strzałów.

Nie widzieliby i nie byliby zapewne dostrzegli 
dwóch drobnych postaci przy ziemi szarzejących 
w  oddaleniu. Teraz na koniach chyżych, kolumny 
złotaw e wymijając, lecieli ku nim...

Zakotłowało się, zahuczało, zastukało u stóp 
sosny wyniosłej. Kulą w  ramię ugodzony, Olek na 
iglicową pościel upadł. Janek stał śmiertelnie bla
dy, ale w yprostow any i tylko powieki m rugały mu 
prędko, prędko nad oczyma, jakby oślepionemi 
krw istą czerwienią ubrań tych jeźdźców, którzy 
z koni zeskoczyw szy otoczyli go kołem huczącem, 
ciasnem. W  huczeniu mowy ich gniew w rzał, ale 
także i śmiech pobrzmiewał... Śmiech gruby, może 
nienawistny i może w zgardliwy, jednak nie dający 
w  pełni w ezbrać gniewowi. Jakiegoż to nieprzyja
ciela tu napotkali Takiż to zasadzkę tu na nich 
uczynił! Rzemienie nahajek parę razy świsnęły w 
powietrzu i na szczupłe plecy nieprzyjaciela upadł
szy, ku ziemi zwisły, pistolety utkw iły za czerwo- 
nemi pasami.

— Cha, cha, cha, cha!
Ale nie w szyscy śmieli się, niektóre z tw arzy  

w ąsatych i ciemnych były  srogie i groźne. Dowód
ca zaw ołał:

— Brać ich! Na koń z nimi! Do n a c z a ls tw a !
Lecz w  tejże chwili z piersi Janka w ydarł się

krzyk radości taki, z jakim istota ludzka, na zgubę 
sw ą oko w oko patrząc, w ita ratunek, zbawienie. 
Ujrzał przeciskającą się przez mundury kozackie



—  257 —

siermięgę chłopską i zaświeciła  mu w śród  kozackich 
tw arzy  blada, bardzo blada, lecz nie w strząśnięta, 
tak jak zaw sze  nieruchoma, niema tw arz  Teleżu- 
ka. W ężow ym  skrętem  Janek  wyśliznął się z rąk, 
które już porw ać go miały i jednym skokiem zna
lazł się przy chłopie, ręce na szyję mu zarzucił, do 
piersi jego piersią przylgnął.

A on, w  siwej siermiędze, zdjął z siwiejących 
w łosów  czapę baranią  i, ramieniem pacholę ogar
niając, nisko aż do samej ziemi pokłonił się temu z po
śród żołnierzy, w  którym  domyślił się zwierzchnika.

— Oddajcie mi, panie, te d e t y n y !  To małe 
jeszcze... głupie!

O! gdyby to nie był chłop! Za w stawiennictw o 
takie dałby w  okup wiele. Ale z chłopami oględnie, 
niemal miłośnie postępow ać przykazano. Od chłop
skich pleców nahajce kozackiej — w ara!

W ięc tylko głos niecierpjliwy zapytał.
— Kto ty  tak i?
On z pokłonem znowu aż do ziemi niskim.
— Ja  chłop.
A potem głosem powolnym mówił jeszcze.
— Ja  nie m i a t i e ż n i k ,  ja chłop. I oni nie 

m i a t i e ż n i k i, oni — dzieci.
— T w oje?  — krzyknął dowódca.
G łową przecząco wstrząsnął.
— Nie moje... ale m atkę mają...
Rękę do w łosów  podniósł; coś wypowiedzieć 

chciał, s łow a w ychodziły  mu z trudnością. Jednak 
zaczął.

— Ona nie pani... z biedą żyje, na nich pracuje, 
haruje. 17
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Dowódca, cierpliwość tracąc, krzyknął:
— No to i ją do turm y, na Sybir... czort mech ją

weźmie.
A do podwładnych zwrócił się:
— Brać ich!
Sekund kilka i już obaj znaleźli się na siodłach, 

ramionami żołnierzy, którzy na nie wskoczyli, ogar
nięci.

Teleżuk raz jeszcze u strzemienia aż do ziemi 
się pochylł.

— Zlitujcie się... panoczku... zaczął.
Ale nad podnoszącą się z nad ziemi głową je

go zabrzmiał okrzyk:
— Pójdź precz! precz!
Gdyby nie by ł chłopem! B y ł nim, więc nie

tknięty pozostał i w idział jeźdźców, odbiegających 
wśród sosen rzadko rozstawionych, na koniach 
zgrabnych i lekkich, w  różowym pyle poświaty 
słonecznej. Przez mgnienie oka zobaczył na ręka
wie odzieży Olka wielką plamę koloru krwistego, 
a potem twarz Janka bladą, jak płótno, oblaną 
deszczem łez. Z nad ramienia kozackiego zwracała 
się ku nim twarz Janka, wołając:

— Teleżuk, powiedz mamie...
Zagłuszył cienki głos chłopięcy tętent odbie

gających koni. Teleżuk stał chwilę z głową w  na
myśle, czy w  żalu kołyszącą się w  obie strony, aż 
ruchem niespodzianie u niego szybkim rzucił się 
ku stojącemu opodal swemu wozowi.

Siadł na wóz, wstrząsnął lejcami i pełnym k łu 
sem niewielkiego, lecz dobrze doglądanego konia
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puścił się za grom adką jeźdźców. Z postaw y na 
przód podanej, ze zmroku przed siebie wytężonego, 
ze sposobu, w  jaki konia do pośpiechu nagląc, roz- 
m achiwał biczem, odgadnąćby można, że za znika
jącymi mu już z oczu jeźdźcami ślad w  ślad jechać, 
a w  potrzebie choćby śladów ich szukać, choćby 
daleko, najdalej, doganiać ich zamierza . . .

Dwa, może naw et trzy  dni przeminęło po sto
czonej w  lasach boreckich bitwie. Pani Teresa sie
działa w  kuchni na ławie i słuchała opowiadania 
stojącego przed nią Teleżuka. Tylko co do Le- 
szczynki powrócił. Nastka z tw arzą  od płaczu 
opuchłą ujrzała go przez okno przed stajenkę pod
jeżdżającego i do izb przyległych, przeraźliwie 
k rzyknąw szy :  „Pani, Panas  powrócił“ ! z szalonym 
śmiechem radości na spotkanie jego z domu w y 
padła. W  domu dały się słyszeć głośne stuknięcia 
drzwi, głośne, pośpieszne kroki i do kuchni wbiegła 
pani Teresa. Jednocześnie w  drzwiach przeciw le
głych ukazał się Teleżuk, kurzem dalekiej snać dro
gi okryty , na tw a rz y  zm izerow any i więcej, niż 
kiedy, ponury, z biczem w  ręku stał przed siedzącą 
na ławie kobietą i głosem powolnym, m ow ą jakby 
senną, opowiadał.

Domyślił się, dokąd chłopcy polecieli, w e  wsi 
parobek jakiś widział ich po północy przechodzą
cych, i w  którą  stronę poszli, powiedział, pogonił za 
nimi, w  drodze nie dogoniwszy, do obozu pow stań
czego jechał, długo odnaleźć go nie mógł, po le- 
sie wielkim błądził, strzelanie usłyszaw szy , ku miej-
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scu, z którego dochodziło, jechał i ot na co tra fił! 
Zabrali chłopców. P rosił: oddajcie! toż to detyny! 
Nie posłuchali i razem z nimi do naczalstwa pole
cieli. On za nimi gnał — dognał, naczalstwa prosił: 
oddajcie, toż detyny jeszcze nie wyrosłe, głupie! 
Nie posłuchali. Dalej powieźli. On za nimi. Z mia
steczka do miasteczka. Odzie stawali, on także sta
w a ł i — prosił: oddajcie! puśćcie! toż to detyniO 
Matkę mają! Tak aż do powiatowego miasta, o dzie
sięć mil stąd zajechał, ale tu już prosić nie mógł, bo 
do n a c z a l s t w a  go nie dopuszczono. Tyle tylko, 
że dowiedział się... chłopcy w  turmie posadzeni... 
Jak rozbójniki, czy koniokrady w  turmie siedzą... 
S z c z o b  i c h !

Reszty rozpoczętego przekleństwa głośno nie 
dopowiedział i niewiadomo było, kogo przeklinał: 
d e t y n y ,  które tyle biedy naczyniły, albo tych, 
którzy próśb jego tylokrotnych nie posłuchali, lecz 
gdy przestawszy mówić, na okno, za którem w  zie
loności majowej ptaki ćw ierkały, nieruchomo pa
trzeć zaczął, oczy miał tak samo, jak po stracie 
własnych dzieci, niby u sowy we dnie krw ią  zaszłe 
i osłupiałe.

Wszystko, co ty lko wiedział, opowiedział, 
oprócz tego, że Olek, gdy go na siodło brano, miał 
na rękawie odzieży wielką plamę krwistego kolo
ru, oczy zamknięte i twarz tak bladą, jak była u 
jego nieboszczyka, Wasylka, gdy go do sosnowej 
trumienki składano. Tego jednego ty lko  nie powie
dział. M atki żałował.

Pani Teresa wysłuchała powolnej mowy jego
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w nieruchomości kamiennej, żadnem słowem, ża
dnym ruchem jej nie przeryw ając.

Co przez te ostatnie dni i noce przeniosła, tro
chę opowiadały o tern policzki jej przychudłe i ob
wisłe, powieki nabrzmiałe i zaczerwienione, czoło 
głęboko zorane, ale w szystkiego opowiedzieć nie 
mogły.

Ach, te dni i te noce, kiedy Janek i Olek zni
knęli i Teleżuk kędyś przepadł, kiedy o bitwie i o 
Julku nie było wieści żadnej, kiedy godzinami-ca- 
łeini biegała, dokąd tylko mogła, w  poszukiwaniu 
synów zaginionych, kiedy po wiadomości o synu 
zagrożonym, sama sobie powożąc, jeździła do Or- 
szaka i w  domu go nie znalazłszy, bez wiadomości 
powróciła.

Teraz, słuchając opowiadania Teleżuka, końca
mi palców, ruchem prędkim, ciągłym skubała, po- 
szarpyw ała fałdę swojej szorstkiej spódnicy. W zrok 
miała na opowiadającego podniesiony i usta nieco 
rozwarte.

Teleżuk po chwilowem milczeniu rzekł jeszcze.
— Jedźcie, pani, do miasta. W as może do n a- 

c z  a i s  t w a  dopuszczą... W as może p o s ł u c h a -  
j ą... wam może oddadzą...

Trzęsącemi się wargam i w yszeptała:
— Także historja!
I nagle ruchem żyw ym  podniosła się z ławy.
— Tak! tak! Jechać trzeba. Robaki moje ra

tować... Zaraz, zaraz... Żeby tylko czegokolwiek 
o Julku się dowiedzieć!... Ale to nic! Tam dowiem 
się pewnie. Mój Teleżuku! parę koni do bryczki...



Zaraz... Tylko rzeczy trochę upakuję... ich i swoje... 
w  jednych koszulach tam...

Spiesznym krokiem szła przez kuchnię i nagle 
uczuła, że znowu tak, jak po odjeździe Julka, coś 
ją chce o ziemię cisnąć... Ta sama moc w ew nętrzna, 
k tóra z przeszytych bólem piersi ludzkich w yw o
łuje krzyki, jęki, w yrzekania głośne, nią dziwnie 
jakoś zakręcała na nogach i na ziemię usiłowała 
cisnąć. Nie krzyczała, nie łkała, nie w yrzekała, ale 
ach! ramionami rozkrzyżowanem i na ziemię paść 
i czołem o nią bić! Lecz nie uczyni tego, nie. Także 
głupstwo! Jeszcze przecież nic takiego...

Do izdebki swojej w biegła z głową, pełną myśli: 
skąd pieniędzy na drogę w ziąć? Gdy w zrok jej 
spotkał się ze stojącą u okna postacią Inki. Jak  po
sąg boleści pełen wdzięku, stała u okna z załam a- 
nemi na suknię rękoma, ale z różowemi usty, w y- 
dętemi gniewnie i szafirowemi oczyma, połyskują- 
cemi ostro... ostro. Gniew ją na młodszych braci po
ryw ał. Jeszcze i oni. Jeszcze i tego trzeba było, aby 
do reszty  piekło z życia uczynić! W zdrygnęła się 
cała, podniesiony głos matki usłyszaw szy.

— Inka! co tak stoisz, jak malowana! S łysza
łaś przecie, co się stało. Jechać muszę. Zaraz... Do 
wsi pobiegnę, do arendarza, pieniędzy na drogę do
stać... a ty  rzeczy moje i chłopców złóż!

Dziewczynie tw arz rozbłysła jakąś nagłą na
dzieją, czy radością.

— Mamy i chłopców rzeczy? Przecież moje 
także! Przecież i ja z mamą pojadę...

— T y ?  A poco? Żeby koszt utrzym ania się
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w  mieście pow iększyć?  P rz y  kim? pod czyją opieką 
maleńkie zos taną?

— Teleżukow a opiekować się niemi będzie.
T w arz  pani Teresy , przedtem  nieco przybladła,

ogniście się zaczerwieniła. Już i w  tych paru dniach 
śmiertelnej dla niej męki, w szystk ie  złości ją chwi
lami b ra ły  na tę królewnę w  wiecznych lokach na 
głowie, z wiecznie opuszczonemi na suknię rękoma, 
taką obojętną na  w szystko , co się działo, taką bez
czynną, taką, w  sam ym  naw et sposobie pociesze
nia, czy uspokajania jej niezręczną i nienaturalną.

P rzysz ła  była, naprzykład, raz do izdebki m at
ki i jak długa przed nią na ziemię upadła. Pani T e 
resa zlękła się.

— Co ty  robisz?  Inka! Co tobie?...
A ona tw arzyczkę  śliczną z nad ziemi podno

sząc, szeptać poczęła:
— J a  u nóg m am y leżeć będę... Dępóki Janek 

i Olek do domu nie wrócą... C zyż ja mamie zastąpić 
ich nie m ogę?  Czyż ja nie mogę być dla m am y 
wszystkiem... wszystkiem... G łowę na kolanach m a
my położę...

— Także romanse! — zaw ołała  pani Teresa ;  
potrzebne mi twoje leżenie u nóg i mam ja teraz 
czas głowę tw oją  na kolanach trzym ać, wstań 
i puść mię, bo do pana O rszaka  zaraz jadę, o Julku 
czegokolwiek dowiedzieć się... A ty, ot lepiej za
miast na ziemi leżeć i bzdurs tw a  pleść, idź maleń
kich w  ogrodzie poszukaj i naglądnij, aby sobie cze
go nie zrobiły...

Tak działo się wczoraj, czy przedwczoraj, a te-
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raz pani Teresa cała w  ogniu, z gestami rozgnie- 
wanemi do córki mówiła, że w domu zostać musi, 
Teleżukowej w  gospodarstwie i doglądaniu maleń
kich pomagać, ją w  wielu rzeczach, które inaczej 
zaniedbaniu ulegną, wyręczać. Ale niedługo mówi
ła, bo i na alabastrową tw arz inki wybiły się ru
mieńce gorączkowe, a głos ze słodkiego i przyci
szonego stał się ostrym i donośnym, gdy mówić, 
a raczej wołać zaczęła, że nie zostanie tu za nic, 
za nic, że za bryczką matki, jak pies pobiegnie, ale 
w tej dziurze sama jedna z tymi chłopami nie zo
stanie.

— Ja  nie wiem, czego mama odemnie chce. Ja 
nie wiem, za co mię mama nie lubi! Ja  kucharką, 
ani niańką być nie mogę! Ja  nie do tego stworzona! 
Mnie i tak życie to obrzydło! Jeżeli mama mnie 
z sobą nie weźmie, to chyba zwarjuję albo umrę...

Załamywała ręce, z miejsca na miejsce przebie
gała, dziwne spojrzenie z roziskrzonych oczu na 
matkę wyrzucając. Mieszały się w  tych spojrze
niach gniew, żal i coś nakształt niechęci, może do 
stopnia nienawiści, czy wstrętu posuniętej. Po raz 
pierwszy w  sercu Inki uczucia te względem matki 
oz w ały  się tak wyraźnie. Zawsze, w najtajniejszej 
głębi myśli swoich uważała ją za kobietę trywjalną, 
grubym pospolitościom życia oddaną, wzniosłym 
marzeniom niedostępną. Ale teraz, z tern swojem 
przywiązaniem do tych bębnów, które tyle złego 
naczyniły, a obojętnością dla niej, z temi swemi rę
koma grubemi, z tym swoim grubym głosem, z tą 
twarzą, jakby w pocie cierpienia skąpaną, budziła
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w niej uczucie bardzo do wstrętu, do fizycznego 
w prost w strę tu  podobne. Jednak, rzecz dziwna po
mysłem  jakimś, nagle w  głowie powstałym , uderzo
na, opanow ała  się, łamać ręce i gniewnie po pokoju 
rzucać się przestała , do matki przypadła  i obejmu
jąc ją, miękkiemi, okrągłemi, kociemi ruchami owi
jać się dokoła niej zaczęła. I w  oczy jej znowu słod- 
kiemi, marzącem i oczym a zaglądała i głosem zno
wu słodkim, przyciszonym  prosiła.

— Także umizgi,— oburkliwie zaczęła pani Te
resa, ale znać było, że już miękła.

Ody tam tych  niema, niechże ta z nią będzie. 
P rzytem , czasy  takie niespokojne. Bóg tylko wie, 
jacy ludzie w łóczyć  się po wsiach mogą i mło- 
dziuchne to stw orzenie  bez opieki tu zostawiać... 
czy bezpiecznie? A g łów na rzecz to, że jej samej 
w  tern nieszczęściu z chłopcami lżej będzie, choć 
jedno to dziecko swoje mieć przy  sobie...

— No, dobrze już, dobrze! Co robić? Pewno, 
że maleńkich i gospodars tw a  nikt lepiej od Teleżu- 
kowej... No, to już jedź ze mną... rzeczy składaj! ja 
tym czasem  do a rendarza  polecę...

Ale nie poleciała, bo od strony dziedzińca roz
legł się turkot kół i, zanim Inka z bawialnej izby 
wybiedz zdołała, w szedł do niej W ładys ław  O r
szak.

Pow ażny , z tw arzą  szlachetną i zmęczoną, o 
ruchach i słow ach powolnych, a duszy ognistej 
i czynnej, organizator i naczelnik poczty obyw ate l
skiej, w szedł do izby o żółtych, starych sprzętach 
i belkow anym  niskim suficie, blady, ze wzrokiem
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zmąconym. Zatrzymał się u progu, twarz pochylił, 
może w  ukłonie powitalnym, może w  zmieszaniu. 
Pani Teresa rzuciła się ku gościowi.

— Byłam  wczoraj u pana... w  domu nie zasta
łam... żona pana... pani Karolina, nic nie wiedziała... 
Cóż bitwa? Julek?

Obu rękoma rękę jego trzymała, krzyczącemi 
z głodu oczyma w  twarz mu patrząc. On, głosem 
przytłum ionym mówić zaczął.

— B itw a pomyślna... ale Julek...
— Co? krzyknęła pani Teresa.
— Z obowiązku przyjechałem oznajmić... ra

niony...
— Jezus, Mar ja!
Teraz on obie ręce jej w  dłonie swe ujął i moc

no je ściskał.
— Raniony ciężko...
Pani Teresa szeroko otworzonemi oczyma pa

trzy ła  mu w  twarz, która pod jej wejrzeniem, w  oto
czeniu ciemnego zarostu, bladła. I oczy męskie, znu
żone, pow lekły się szkliwem.

Po izbie rozległ się przeraźliwy, kobiecy 
krzyk.

— Zabity!
Zaprzeczenia nie było.
W yrw a ła  ręce z rąk Orszaka i przez izbę szła, 

niewiedzieć w  jakim celu ku drzwiom izdebki swo
jej, z oczyma suchemi, z ustami rozwartemi szła, 
aż w  pobliżu drzw i tych na ziemię upadła. Teraz to 
już nie oparła się mocy wewnętrznej i nawet o 
opieraniu się jej nie pomyślała. Runęła jak długa



—  267 —

z ramionami rozkrzyżowanemi, z palcami tak wpi- 
temi w  deskę grubej podłogi, jakby je w  niej po
grążać, jakby ją niemi rozdzierać usiłowała. Głowa 
jej czołem  o podłogę uderzyła i potem nieruchomą 
pozostała, a tylko z piersi dobywać się począł 
dźwięk bez słów , nieustanny, dziwny, do tego po
dobny, jaki wydaje czasem  nad rozłogami białych 
śniegów w yjący wiatr zim owy...

Orszak do Inki mówił.
— Odjeżdżam... muszę. Za godzinę najdalej 

przyjedzie tu żona moja, którą matka pani poważa  
i kocha, a tędy do m iasteczka przejeżdżać będzie, 
bo... brat jej uwięziony...

Obfitemi łzami oblaną była teraz twarz Inki, 
gdy dokoła matki na ziemi leżącej biegała, prosząc, 
modląc się prawie, aby w stała, usiadła, rozpaczać 
przestała. Sama w  tej chwili uczuła ból i przeraże
nie. Serce jej uszka trochę pokazało. Julek zabity! 
Julek nie żyje! Julka nigdy już nie zobaczy! Na 
chwilę zniknęła sobie z oczu i serca. Deszczem  łez 
płacząc, co czynić nie wiedząc, biegała wciąż doko
ła rozciągniętej na ziemi matki, schylając się nad 
nią, dotykając jej, prosząc...

Ale pani Teresa poruszenia najlżejszego nie 
czyniła. Jak kłoda ściętego drzewa leżała wciąż 
z czołem  wspartem w  podłogę, z plecami w  nią 
wpitemi i tylko to w ycie  przytłumione, monotonne, 
nieustanne...

Aż w  drzwiach izby, żonę głośno zawodzącą 
na stronę usuwając, ukazał się Teleżuk. Do żony 
rzek ł:
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— Maleńkie, wyszukaj... przyprowadź...
Nad panią Teresą stanął i mową, jak zwykle, 

powolną, ty lko  głosem nieco podniesionym mówić 
zaczął:

— Pani! A toż Janka i Olka ratować trzeba... 
A toż Olek to nawet i kulą utrafiony...

Nad ziemią ochrypły, zdławiony głos k rzy 
knął :

— Jezus Mar ja!
I ciężkie ciało kobiece, w  szarej, szorstkiej suk

ni z rozplecionemi na plecach wspaniałemi w łosy, 
nad ziemię dźwigać się poczęło. Z nieszczęścia 
i przerażenia jednego podnosiło je inne nieszczęście 
i przerażenie. Teleżuk ujął je w  dwie w ielkie dłonie 
i stanąć na nogach mu dopomógł.

— Olek raniony?
— A toż?
— Ciężko?
— Pewno nie, bo ot tu!
Na ramieniu swem ukazał miejsce, gdzie odzież 

chłopca miała czerwoną plamę.
— Wyzdrowieje... Bóg da... Ale to d e t y  na... 

kiedy boli, to matki woła... i Janek bardzo płakał...
— Robaki! Skarby moje! Teleżuk! konie za

kładaj! Inka składaj rzeczy!
Wtem dwie drobne istotki przez Teleżukową 

do izby wepchnięte, dwa cienkie, żałośne czegoś 
głosiki.

— Mamciu! matuchno! mamusiu!
W szystkiemi czterma łapkami uczepiły się

szyi matki i do tw arzy jej drobne g łow y przytula-



jąc, z jednej s trony  ciemnemi z drugiej jasnemi, jak 
len włosami, ocierały potoki lejących się po niej łez.

V.

W  miasteczku pow iatow em  szła do mieszkania 
dostojnika, przewodniczącego komisji sądowej, 
z prośbą o pozwolenie w idyw an ia  się z synami u- 
więzionemi i w yg ląda ła  dziwnie. Na tle ulicy ma- 
łomiosteczkowej, ale szerokiej i ludnej, niskiemi 
domostwami ostawionej, ale różnorodnych typów  
i s tro jów ludzkich pełnej, w yg ląda ła  dziwnie.

Bo nigdy przedtem  ulice m iasteczka tego lud
ności tak rozmaitej i tak  licznej jak teraz, nie miały. 
W idać, s łychać i czuć tu było zmięszanie plemion, 
s tanów, języków, kipienie namiętności, zalatujący 
z przestrzeni szerokich w iew  walki i grozy.

Pełno przyw odzących  na pamięć wojskowe 
parady  i bale ubrań oficerskich: błyszczące mun
dury i oręże, białe rękawiczki, postaw y butne, 
srebrem  ostróg i ostrzami pałaszów  brzęczące; 
gdzieniegdzie przewiązki czarne, podtrzymujące w  
bitwach nadw yrężone ramiona, lub osłaniające na 
czołach niedobrze jeszcze zgojone rany.

Pełno stro jów kobiecych, z piór, kw iatów  
sztucznych u żon, matek, przyjaciółek oficerów 
i poczynających nap ływ ać  ze stron dalekich urzęd
ników.

Liczni m ieszkańcy wsi, o tw arzach  ogorzałych, 
włosach siwiejących i liczniejsze nad mieszkańców 
ich mieszkanki, w  sukniach, o tej gorącej porze let-
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niej, białych, zastępujących surowo teraz ściganą 
i karaną czarność żałoby narodowej. Ojcowie, bra
cia, żony, siostry więźniów, coraz liczniej z szero
kiej okolicy napływających.

Wśród mundurów błyszczących, jedwabiów 
szeleszczących, sukien różnobarwnych i białych, 
pani Teresa szła wązkim chodnikiem tak samo, jak 
w  Leszczynce chodzić była zwykła, więc w łaści
wie nie szła, ale pędziła, rękami bez rękawiczek 
z pośpiechu trochę rozmachując, w  sukni czarnej 
i czarnym również, odwiecznym jakimś, płaskim, 
wciąż na ty ł g łowy zsuwającym się kapeluszu.

Przed chwilą zaledwie do miasteczka przyje
chała, Inkę w  najętej naprędce izdebce domu za
jezdnego zostawiła, a sama, już rozwiedziawszy 
się, dokąd i do kogo iść jej wypada, pędziła śród 
ludzi, nie widząc ich, nie słysząc, ani nawet spoty
kanych niekiedy znajomych spostrzegając.

Nie do ludzi, nie do przyglądania się im, ani do 
oddawania ukłonów teraz jej by ło ! Gorzał w  niej, 
piekł ją w  piersi, stopy jej z nad ziemi podrywał 
ogień żądzy i niepokoju: żądzy ujrzenia synów,
niepokoju o to, czy ujrzeć ich będzie jej wolno. A 
spodem płynęły myśli drżące o los tych zagrożo
nych i myśli rozpaczne o tamtym... na w ieki straco
nym. I dla tego ty lko myśli rozpaczne o tamtym nie 
ciskały ją o ziemię, że krzyżowały się z niemi i upa
dać jej nie dawały myśli drżące o tych...

Wtem męska postać drogę jej zastąpiła i gruby 
głos przy samej prawie tw arzy jej przemówił.
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— Pozwólcie, b a r y n i a (pani)! W y  w  t r a -  
u r i e (w żałobie).

Chciała usunąć na trę ta  i pędzić dalej, lecz ciem
ne palce policjanta p rzedram ię jej ujęły tak silnie, że 
stanąć musiała.

— A toż co?  Czego pan chce odemnie?
— W y  w  czarnej sukni! W  czarnych sukniach 

chodzić nie d o z w o l o n o .
Ach tak! S łysza ła  o tern, ale wyleciało jej 

to z głowy. Przypom niała  sobie teraz.
— Także historja! A kiedy ja innej sukni nie- 

mam!
Jak  wicher odwróciła  się, zanim policjant opa

miętać się zdołał, odbiegła i do pierwszego lepsze
go sklepiku wpadając, zawołała.

— W stążki dajcie! Kolorowej! N ajkolorowszej! 
p rędze j!

— Najkolorowszej? To może czerw onej?
— Niech będzie czerw ona! W szystko  jedno!
Kupiła w stążkę  bardzo szeroką, a tak czerw o

ną, że na jej widok w szystk ie  byki ze wściekłością 
rogi by ku niej nastaw iały , i skleiwszy z niej na
tychmiast kokardę wielkości olbrzymiej, u szyi ją 
sobie, do sukni przypięła. Nosiła ją odtąd stale i na 
ulicach m iasteczka zdała już, zdała, po tym punkcie 
jaskraw ym  poznać można było, że ona to idzie.

W obec czerwoności motyla, rozpinającego u 
jej szyi ogromne skrzydła , znikał z przed oczu ludz
kich nadzw yczajny  kształt jej przedwiecznego, p łas
kiego kapelusza, znikał n iezw ykły  również w  pier
wotnej prostocie swej krój jej czarnej sukni, lecz nie
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znikała, owszem widoczniejszą i wypuklejszą sta- 
w ała się maska tragiczna, poczynająca tw arz jej 
oblekać. Na tył głow y wciąż zsuw ający się kapelusz 
odkryw ał czoło, które brózdy zgryzoty w e w sze 
strony ryć poczynały i pod którem  wielkie, piwne 
oczy byw ały  czasem aż do dna zmącone, ucieka
jące jakieś, strachliwe i rozmigotane, a czasem og
niem posępnym i stałym  gorejące, przyw odziły na 
myśl pochodnie pogrzebowe.

Wiele już dni od przybycia do miasteczka u- 
płynęło.

Na powietrze gorące, na blask słońca złocisty 
szeroko otw arte było okno w mieszkaniu przew od
niczącego, a że dom był jednopiętrowy, niski, prze
chodnie uliczni widzieć mogli w  ciemnawej głębi po
koju pałającą, czerwoną kokardę pani Teresy. W i
dzieć też mogli jak z szerokiemi gestami rąk ogo
rzałych mówiła o czemś do mężczyzny, którego 
tylko w zrost wysoki, kruczy zarost u smagłego pro
filu i błyszczące ozdoby ubrania, w  głębszym  cie
niu pokoju widzieć było można.

W ysoki, w  obcisłym mundurze, zgrabny i w y 
kwintny, tw arz miał południowca, wśród kruczego 
zarostu owalną i smagłą, a w czarnych jak noc 
oczach płomienistość południowego słońca.

Synem Kaukazu, czerkieskim kniaziem był, w  
żyłach swych miał zmieszaną krew  dwóch naro
dów zwycięskiego i zwyciężonego, ale w  ustach 
mowę i w  sercu uczucia zwycięzców. Dostojnikiem 
był, topór gniewu i kary  trzym ającym  nad dużą 
przestrzenią ziemi pożarem objętej i przez nieszczę
ście oranej coraz szybciej, głębiej. Nosił tytuł knia-
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zia i ludność tej ziemi, nazwisko jego rzadko w y 
mawiając, m ówiła o nim wprost i ty lko : kniaź.

Dość często pani Teresa do kniazia przycho
dziła, o pozwolenie w idywania się z synami, o moż
ność zaspakajania różnych ich potrzeb prosząc, o 
bieg i m ożliwy koniec ich sprawy zapytując.

Nie bardzo umiała prosić. Czasem mówiła.
— Zmiłujcie się, książę, toż to dzieci...
Lecz wnet z tonu prośby wpadała w  ton w y 

rzutu albo przekonywać usiłującej prawdomówności.
— Ja matka! Do mnie ty lko  dzieci, dopóki nie 

dorosną, należeć powinny! Ja broni im nie dawa
łam i do partji iść nie kazałam, bo to jest głupstwo, 
aby dzieci w  takie rzeczy się wdawały, ale skoro 
uczyniły to głupstwo, ja jedna ukarać mam prawo, 
mnie oddać ich trzeba, bo mnie jednej Bóg dał pra
wo i nietylko Bóg, ale ta praca moja, te moje zgryzo
ty, kłopoty, które ja dla nich...

Tu spostrzegła, że z wezbranego serca skarga 
wybuchać zaczyna, więc powściągnęła się, milkła, 
ale nie mogła zatamować drogi łzom, które w 
oczach jej stawały, szkiiste.

W ysoki, w y tw o rny  kniaź, oczu z niej nie spu
szczając, półsłówkami odpowiadał. Widocznem by
ło, że zadziwiała go i może potrochu bawiła. Ta 
twarz tragiczna, nad tą co moment przekrzywiającą 
się kokardą czerwoną, ta głowa śmiało podniesiona, 
z oczyma oszklonemi powstrzymywaną z całej si
ły  łzą... P rzypatryw ał się jej, mówić pozwalał.

Mowę jej rozumiał. Dwoma różnemi językami 
rozmawiali ze sobą, ale rozumieli się wzajemnie.

18
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Ramiona krzyżując na piersi i mrużąc zlekka swe 
południowe oczy, mówił.

— Młodszym synom nie dawaliście broni, sami 
wzięli, ale starszem u daliście ją... bo dla starszego 
to nie było głupstwo... co? cha, cha, cha!

Śmiał się zlekka, niezbyt złośliwie, owszem, 
lekkomyślnie raczej i lekceważąco. W  jej oczach 
łzy jak na zaklęcie nagle osychały. Ze spuszczoną 
tw arzą, ponuro i krótko rzekła.

— Sam wziął, nie broniłam!
— I źle zrobiliście!—żartow ał jeszcze kniaź.— 

Ot i zginął starszy  syn wasz...
Podniosła głowę i przerw ała.
— Za dobrą sprawę, za świę...
I nie mogła dokończyć w yrazu, bo połknięte 

łkanie gardło jej zdławiło.
Kniaź odwrócił się i urzędowym  tonem zapy

tał, poco dziś przyszła i czego od niego żądała.
Innym znowu razem zauważył.
— Atmosfera w  domu w idać taka była, skoro 

m a l c z u g a n y  malcy tacy zrobić to mogli... 
N u s, s a m i  przyznajcie, jaka tam u w as w domu 
atmosfera być musiała... a?

W zruszyła ramionami.
— A tmosfera? A jakaż w  moim domu atmosfe

ra być m ogła? Wiadomo, że polska. Czy chińską 
miała być albo angielską? Także pretensja! Polką 
jestem, i dzieci moje w  atmosferze polskiej hodow a
ły się... Ale do walki w ystępow ać to tym robakom 
małym nie pora jeszcze była...

Kniaź znowu ku ogromnemu biurku swemu od-
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wrócił się i urzędowym  tonem głosu mówić zaczął.
Teraz pani Teresa, przed siedzącym sądzią sy 

nów swoich, stojąc, mówiła.
— Bo niech tylko książę zastanowi się i sam 

powie. Książe jest przecie człowiekiem cywilizowa
nym, a może i dobrym... Czy ja w iem ? W  każdym 
narodzie ludzie i źli i dobrzy bywają. Proszę po
myśleć i powiedzieć, czy to jest sprawiedliwie i czy 
to jest ładnie, dzieci w  turmach zamykać, jakieś 
śledztwa sądowe nad niemi zaprow adzać? P rze
cież oni nie dla rozboju, ani dla hulanki, nie dla pie
niędzy, ani dla swawoli, ale ze szlachetnego serca, 
na ofiarę za sprawiedliwość...

Brwi kniazia, jak krucze pióra czarne, drgnęły, 
rozdęły mu się nieco cienkie, wrażliwe nozdrza, 
z ust purpurowych w yszło syknięcie gniewne. Ze 
sprzętu, na którym  w postawie niedbałej siedział, 
w stał i w yprostow any, ironicznie mówić zaczął:

— Za wiele mówicie i... za śmiało! Patrzcie, 
abyście sami nie znaleźli się tam, gdzie są wasze 
małe g i e r o j e (bohaterzy).

Ruchem tak nagłym, że aż czerwony motyl 
u szyi jej podskoczył, pani Teresa głowę w tył od
rzuciła i zaw ołała:

— A jeżeli znajdę się tam, gdzie są dzieci mo
je, to i cóż? Także groźba! Dręczycie innych, dręcz
cie i mnie. Gotowa jestem. O dzieci swoje lękam 
się, nie o siebie!

Ale w chwili, gdy to mówiła, spojrzenie kniazia 
pobiegło za otw arte okno i nieprędko już powró
cić do niej miało. Spotkać się musiało z czerriś bar-
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dzo miłem i pociągającem, bo razem z uw agą cał
kowicie się od niej odwróciło.

Z w yrazem  zachwycenia, może rozkochania, 
najpewniej pożądania namiętnego, kniaź patrzał na 
stojącą pośród wązkiego chodnika Inkę. Za o tw ar
łem oknem postać jej ukazyw ała się, jak obraz 
blaskiem słonecznym zam alowany, ramami oto
czony.

Na tle słonecznego blasku stała piękna dzie
w czyna, w  wiośnie życia, w  śnieżnej bieli sukni, 
w jasnem złocie włosów, w zadumie marzącej, 
smętnej i niewymownie słodkiej.

Więcej niż linje rysów  i kształty  kibici uderzał 
w  niej i oczy ludzkie do niej przykuw ał ten w yraz 
słodyczy niewymownej, delikatności niemal roz- 
wiewnej, smętku marzycielskiego. Zdawać się mo
gło, że tuż, tuż skrzydła rozepnie i do nieba uleci, 
albo śpiewem anielskim rozebrzmi, albo z tęsknoty 
za rajem łzami brylantowemi zapłacze.

Na wyjście matki z domu tego czekała. Niewie- 
dzieć dlaczego naparła się dziś iść z matką. Dla pa
ni Teresy w łaściw ie było to: niewiedzieć dla czego; 
ona wiedziała.

— Zaczekam na ulicy w yjścia mamy stamtąd...
Czekała. S tała na chodniku i powolnym ru

chem wzniesionych ku górze źrenic, ścigała białe 
kw iaty, pływ ające po błękitnem morzu, niemniej 
w iedziała i czuła, że przez otw arte okno patrzą na 
nią, lgną do niej, ogniem ją oblewają oczy męskie, 
czarne i płomienne, piękne oczy.

Rumieniec czerwieńszy, niż po delikatności ce-
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ry  i kształtów jej spodziewaćby się można, co chwi
lę aż po brzegi włosów twarz jej powlekał i znikał, 
aby po chwili, jak zorza, wypłynąć znowu, — ró
żowe usta czasem drgały. Kniaź rumieńce i drgnie
nia wzrokiem chwytał, z pomiędzy warg purpuro
wych błyskały mu w  uśmiechu białe zęby. Wiedział, 
że ona wie o nim, choć na niego nie patrzy, tak jak 
ona czuła, nie patrząc, że on ją pochłania wzro
kiem. Była to rozmowa bez słów. Nie po raz pier
wszy pomiędzy Inką i kniaziem się zdarzała.

Wnet po przyjeździe swym do miasteczka In
ka uderzona została postaciami, ubraniami, wielu 
cechami ludzi, którym podobnych nie widywała do
tąd nigdy. W  mundurach obcisłych, wyprostowani 
i mnóstwem świecących ozdób błyszczący, mieli 
w sobie ten rodzaj elegancji i gracji, który zawsze 
i wszędzie ludziom wojskowym towarzyszy, ale 
który dla jej oczu był nowym zupełnie, nie podo
bnym zupełnie do tego ich rodzaju, wśród którego 
wzrosła.

Ruchy ich, brzmienia głosów, śmiechy rozle
gające się często na ulicy i we wnętrzach domostw, 
miały w  sobie tę śmiałość — i wesołość, z jakiemi 
chodzi po świecie i patrzy na świat — siła. Siła 
oręża, pobrzękującego o kamienie bruku i rzucają
cego w świetle słonecznem połyski jak stal ostre 
i jak złoto świetne. Siła ogromu, który zwyciężał 
nieraz i był pewnym, że zwycięży znowu. Siła ciał 
zahartowanych w musztrach, nie rozsłabionych 
w  myśleniu, które całe i z chciwością podają się ku 
radości życia i jego rozkosznym użyciom. I jeszcze:
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jakiś rozmach szeroki, jakaś hulaszcza swoboda 
i zwycięska, tryumfująca duma.

W  szeroko od ciekawości otwarte oczy dzie
wczyny rzucały się, wyobraźnię jej ku sobie cią
gnęły, nowość, egzotyczność, błyskotliwość, pe
wnego rodzaju malowniczość. B ił w  nią stamtąd 
powiew jakiś nierozumiany, nie nazwany, lecz upal
ny, woni jakichś, radości nieznanych i nie nazwa
nych pełen...

Zaczęła roić.
W  ciasnej, brzydkiej, dusznej izdebce zajezd

nego domu, w  upale nocy letnich, obok matki po ca
łodziennych trudach i wzruszeniach śpiącej, zaczę
ła roić.

— To są rycerze. Rycerskie postawy i ubiory.
Przypominała sobie Julka do partji odjeżdża

jącego, prostą jego odzież, pasem skórzanym obję
tą i wózek jednokonny, z powożącym Teleżukiem 
o baraniej czapie. Takie to było proste, pospolite, 
prozaiczne.

Przypominała sobie rozmowy i twarze pana 
Gustawa, młodych Korneckich, Julka i innych jesz
cze z tej młodej gromadki, którą znała. Tacy w  cza
sach ostatnich zamyśleni bywali, poważni. Po- 
ważnemi rozmowami zajęci i takie to bywało smu
tne... nudne!

A ci są tak weseli, pewni siebie i na tak szczę
śliwych wyglądają, jakby żadne nieszczęścia, ani 
niebezpieczeństwa, ani smutki, ani nudy na świę
cie nie istniały.

Dobrze też im pewnie na świecie!
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Niektórzy w praw dzie noszą czarne opaski na 
czołach. Ranieni znać w  bitwie... może tej samej, 
w której Julek! l le 'ra z y  przypomni sobie o nim, 
serce jej uszki pokazuje i oczy stają się wilgotne. 
Ale bo i poco to ludziom wojny sobie w ytaczać 
i nawzajem zabijać, m ęczyć? W iedziała w praw 
dzie dokładnie, w iedziała po co i o co ta wojna, lecz 
w szystkie inne myśli tłumiła w niej myśl:

— A ja co temu w szystkiem u winną jestem ? 
Za co ja mam pokutow ać?

I serce z uszkami, głęboko do w nętrza wtulo- 
nemi, milkło, a głosy inne, nierozumiane, nienazy- 
wane, z gwałtem, z gniewem, z niecierpliwością 
wołały.

— Mnie w szystko jedno! Ja  chcę życia, ra
dości, świetności! Ja  chcę szczęścia!

Tak roiła śród nocy, a zrana w świeżo kupio
nym, ładnym kapelusiku ulicą miasteczka biegła. 
Dotąd, udręczeniem jej było, że takiego nie m iała; 
uczucie w stydu, w prost cierpienia dotkliwe sprawiał 
jej ten, w  którym  przyjechała ze wsi.

O tern, aby od matki nowy otrzymać, myśleć 
było niepodobna. W ięc po krótkiem wahaniu poszła 
do jednej z tow arzyszek starszych, majętniejszych 
i z najwdzięczniejszem przymileniem się swem po
prosiła: pożycz. Nie spotkała się z odmową i teraz 
w kapelusiku nowym i ślicznym ze sklepu, w  któ
rym nabyła go, w ybiegła, gdy uderzyła ją, wprost 
jak dwa płomienie uderzyły w  nią i warem ją obla
ły oczy idącego naprzeciw  niej mężczyzny, jak noc 
czarne oczy, w śród smagłej tw arzy, pod kruczemi,



brwiami pałające. Jak dotknięcie żelaza rozpalone
go spojrzenie to w  policzki ją zapiekło. Słyszała, 
czuła, że on z drogi swej zawrócił i szedł za nią. 
Wiedziała, kim był. Parę  już razy zdaleka go by 
ła dostrzegła. On może po raz pierwszy spostrzegł 
ją i zauważył. Ale jak zauważył! Ślepiec chyba nie 
dostrzegłby w ytrysłego mu na twarz wyrazu zacie
kawienia i nagłej ekstazy miłosnej.

Idąc i za sobą słysząc stąpanie jego równe, sil
ne, myślała.

Jaki wysoki, zgrabny. I ten mundur jego, 
zdaje się, że aż iskrzy się, aż pała...

Iskrzyły się, pałały w blasku słonecznym ozdo
by bogatego munduru kniazia.

Kniaź! Nie znała dotąd ludzi tytuły takie no
szących, bo w  ich rodzinnej okolicy jej nie było. Cza
rem powiało na nią od wyrazu tego. Nie myślała 
o tern, skąd czar pochodził. Pochodził z w yobra
żenia o bogactwie, potędze, z niepospolitości rów 
nież i nowości. Nieraz już przedtem czuła cieka
wość: jak wyglądać może człowiek, mający tytuł 
księcia. Teraz wiedziała. Był młody, piękny, 
świetny.

Aż do bramy zajezdego domu, w  którym 
z matką mieszkała, szedł za nią. Chciał może do
wiedzieć się, gdzie mieszka i dłużej na nią patrzeć. 
Słyszała wciąż za sobą kroki jego równe, silne, 
czasem ostrogą srebrną pobrzękujące. U bramy do
mu stanęła i profilem ku ulicy obrócona na niego 
spojrzała, lecz kędyś w  górę, w  górę. Miała z tern 
spojrzeniem w yraz tęsknoty niewymownej, czy-
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stości anielskiej i w iedziała o tem. On zaś, na chod
niku przystanąwszy, patrzał wprost na nią, śmiało 
i ciekawie, z zachwyceniem. Trwało to bardzo 
krótko, może pół minuty, lecz zadzierzgnęło pomię
dzy nimi nić, której on zniknąć nie pozwolił. Kilka 
już razy odtąd znalazł się na jej drodze i słuchała po
tem rozlegających się za nią stąpań jego równych, 
silnych zlekka i czasem, srebrem ostrogi pobrzęku
jących. K ilka już razy policzki jej oblały się warem, 
gdy oczy na sekundę, na czas mrugnięcia powieki, 
spotykały się z jego czarnem, płonącem spojrze
niem. I książęcem. I spływającem na nią z pośród 
świetnego munduru.

Ale nie zamienili się dotąd słowem żadnem. 
Była to dotąd niema gra szukających się nawzajem 
wzroków i wyobraźni, krzyżujących się z sobą nici, 
które elektrycznością napojone... Lecz pocóż gry 
takie opowiadać? Rzecz to powszednia i powszech
na, pospolita i na wszystkich szczeblach, żywego 
stworzenia znana. Ince jednak wydawało się przy
godą nadzwyczajną, tryumfem upajającym, przed
smakiem czy przebłyskiem nad wszystko miłego 
i upragnionego...

Teraz ujrzała matkę, opuszczającą mieszkanie 
kniazia z zupełnie prawie wygładzonemi na czole 
zmarszczkami, z radością w  oczach do córki przy
padła.

— Chodźmy! chodźmy! Jakże długo czekać na 
mnie musiałaś! Ale cieszę się! Przyrzekł wydać 
rozporządzenie, aby Olek przez parę tygodni jesz
cze w  szpitalu pozostał. Wzmocni się trochę, chło-
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pak w w ygodach lepszych i może przestanie lękać 
się tak okropnie celi więziennej. I codziennie z oby
dwoma w idyw ać się nam pozwolił. Tak, mnie i to
bie. Ja  naw et dla ciebie nie prosiłam. Sam powie
dział: „może i dla córki pozwolenie weźm iecie; 
trzeba, aby siostra braciszków  g i e r o j ó w  odwie- 
dziła“. Nie rozumiem, skąd on wie, że ty  na św ię
cie jesteś. Ale zresztą nic dziwnego, nie w szystko
0 nas wiedzą.

Po drobnych ustach Inki uśmieszek się prze
winął. Nie spostrzegła go pani Teresa, myślami
1 troskami swemi zajęta.

Do szpitala, do Olka teraz polecę, powiem 
mu, że go jeszcze ani dziś, ani jutro do turm y nie 
wezmą, a potem dowiem się, co z Jankiem dziś... bo 
w czoraj taki był jakiś zdesperow any, posępny, że 
aż mnie strach zimny oblał. A ty  pójdziesz ze mną 
do braci?

— Nie, mamciu, pani Awiczowej i Tosi przy
rzekłam, że dziś u nich... że dziś u nich w  szyciu ja- 
kiernś pomogę...

Kiedy przyrzekłaś, to dotrzymaj i dobrze, 
że choć trochę robotą jakąś się zajmiesz... Idźże do 
Tosi w  tę stronę, a ja do Olka pójdę w  tamtą...

U zbiegu dwóch ulic stanęły ; pani Teresa rze
kła jeszcze:

— Wiesz, Inka? ten kniaź, to może i niezły 
człowiek! Nie w ytrzym ałam  dziś i może zanadto 
piosto z mostu praw dę mu nagadałam, aż nasro- 
żył się — plecami do mnie, a tw arzą do okna się 
odwrócił. Ale prędko jakoś złagodniał i z wielką 
grzecznością w szystko, o co prosiłam, zrobił.



Przez oczy i usta Inki znowu uśmieszki prze
leciały, ale pani Teresa już na nią nie patrzyła; pę
dziła, leciała w  stronę szpitala więziennego.

Była już tam nieraz. W krótce po przybyciu tu
taj znalazła się w  tej sali widnej, dużej, gdzie na 
szeregach pościeli szczupłych, leżały postaci w  bia
łe płótna owinięte, sztyw ne. Sztyw ność ciał i cia- 
sność obejmujących je opasek, czyniły je podobnemi 
do mumji, na dnie sarkofagów wyciągniętych, lecz 
w białem świetle, które salę przez nieosłonięte 
okna zalewało, jak w ypuklorzeźby z żółtego wosku 
odrzynały się od bielizny tw arze, z rysami przez 
wychudnięcie zaostrzonemi i oczyma, pałającemi 
gorączką lub bólem. I jak nad mumjami, gdy dźwi
gnięte są w górę w ieka sarkofagów, unosiły się 
nad postaciami temi wonie mdłe, ckliwe, wonie 
ziół i minerałów, na leki przerobionych, zaprawio
ne zlekka zapachem krwi.

Ranieni w  zbrojnych walkach z obydwóch 
stron walczących.

Na jednej pościeli leżała postać, od wszystkich 
innych mniejsza, w  wyszczupleniu swem i spowi
jającej się bieliźnie zupejnie m ała; zdaleka już poznać 
można było, że dziecinna. W ychudłą była, tw arz 
miała żółtą, z rysam i w yostrzonemi i oczyma, któ
re śród nich błękitnością turkusów  świeciły.

Ody pani Teresa po raz pierw szy do sali tej 
wchodziła, dziecko to krzyknęło: Mama! i ruchem 
namiętnym padło w  objęcia, które je długo obejmo
wały, kołysały, do piersi tuliły bez słów. A potem:



Robaku mój! Skarbie mój! Dziecko ty  moje 
nieszczęśliwe, najmilsze! A cóżeście w y najlepsze
go razem z Jankiem uczynili! Czyż ja mogłam przy
puszczać, aby wam to w  głowach pow stać mogło! 
i oż dzieciaki z w as jeszcze, siły nie mające, nic o 

takich izeczach nie w iedzące i nie umiejące... Ach, 
złe w y dzieciaki, niegodziwe, żeby taką biedę na 
siebie i na mnie...

On ręce jej pocałunkami pożerając, ze szlocha
mi szeptał.

— Niech mamusia nie gniewa się, niech mamu
sia pizebaczy... my mamcię nieszczęśliwą uczynili, 
aie m yśm y myśleli, nam zdawało się, m y w  sobie 
czuli...

Z nową mocą w ramiona go schwyciła, już po
cieszając, szepcząc.

— Podrzuciło w as coś w  górę, biedaki moje, 
jak te listeczki, które w iatr podrzuca ku niebu w y 
sokiemu, ku pięknej gwieździe w as podrzuciło... ale 
przedwcześnie, ale nadaremnie! Chw ała Bogu, że 
żyjecie! Dorośniecie i wtedy... A ja na w as nie gnie
wam się, nie! Za podłe chęci, za podłe postępki, 
jabym w as karała, przeklęła... A tak, to tylko nie- 
doiosłość rozumków waszych... nieszczęście...

I zaraz.
— Jakże tam z raną twoją. Czy bardzo boli? 

Ach ty, robaku mój, biedaku, dzieciaku niegodzi
wy, najdroższy...

Rana, którą Olek otrzym ał, śmiertelną nie by
ła, jednak była ciężką. Coś mu w  ramieniu kula ko-i 
żacka porw ała, czy zgruchotała, tak, że dotąd nie
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wiadomo było, czy kiedykolwiek całkowitą wła
dzę w  niem odzyska; przytem na koniach kozac
kich, na wozach trzęsących bez opatrunku dziesięć 
mil wieziony, krwi mnóstwo utracił i matczyne tyl
ko oczy poznać w nim tylko mogły pyzatego, ru
mianego chłopca, który gdy policzki wydął i sapać 
począł, samowar czy miech kowalski obecnym się 
przypominały, a gdy się z czego cieszył, to z ra
mionami w półkrąg nad głową wyciągniętemi, na 
łokieć wysoko podskakiwał.

Inaczej wcale, niż Olek, powitał matkę Janek.
W  celi więziennej, którą z towarzyszem daleko 

od siebie starszym podzielał, znalazła go milczą
cym, zamkniętym w sobie, nie po dziecinnemu jakoś 
ponurym i smutnym. Ręce matki ucałował, ale nie 
przepraszał, o nic i o nikogo nie zapytywał, mówił 
mało i niechętnie, w  ziemię, albo kędyś w stronę, 
ze zmarszczką na czole chłopięcem, patrzał. Zaciął 
się, zaskalił się w  uczuciu i myśli, że uczynił dob
rze, że uczynić tak był powinien i że tylko nie udało 
się. Żądłem w sercu, goryczą w  piersi, wstydem na 
twarzy, nieudanie się to mu osiadło. Czasem, w y 
glądał tak, jakby nagle śruba bólu wkręcać się mu 
w  serce zaczynała; z ust wykrzywionych syknię
cie wychodziło, wzrok stawał się osłupiałym albo 
błędnym.

Raz pokazał matce czerwono-sine pręgi i pla
my, które na szyi, rękach, plecach miał od kozac
kich nahajek i żołnierskich kolb, a pokazawszy, roz
płakał się głośno. Lecz wnet powściągnął płacz.

— Niech mama nie myśli, że ja z bólu! Nie bar-
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dzo boli i o ból mniejsza! Ale jak oni... oni... jak 
oni... śmieli mię bić.

^a ła  krew  uderzyła mu do twarzy, szczupłe 
ręce zaciskały się w  piersi tak mocno, że się pa- 
znogcie w  dłonie aż w p iły.

Pani Teresa perswadowała.
— Moje dziecko! wyście przecie strzelali do 

nieb; cóż dziwnego...
Porywczo przerwał.

Ja w iem! ja w iem ! Na wojnie, jak na wojnie! 
I gdyby mię byli ranili tak jak Olka, albo i zabili... 
aie bić... bić... mię nie mieli prawa! Ja nie nie
wolnik !

Pani Teresa dziwnie się uśmiechnęła. Boleś- 
niejszemi bywają czasem uśmiechy nad jęki. Z tym 
uśmiechem, a z czołem w  mnóstwo fałd zbiegłem, 
syna w  ramionach trzymając, nad głową mu szep
tała.

— Tyś niewolnik.;, biedny robaczku mój! Otóż 
to, żeś niewolnik ty... niewolnik...

Niepiędko odważyła się powiedzieć mu o tern, 
co stało się z Julkiem. Chłopak zbladł bardzo i w a r
gi tak drżeć, że aż latać mu zaczęły. Odwrócił się 
i z czołem do więziennego muru przyciśniętem, na
miętnie szeptał.

— Szczęśliwy Julek! Kochany biedny Julek,
szczęśliwy, szczęśliwy!

O tego syna swego pani Teresa więcej jeszcze 
niepokoiła się, niż o tamtego. Tym  którzy ją o sy
nów zapytywali, odpowiadała.
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— Janek ciężej od Olka raniony... wewnętrzną 
ranę ma, utajoną, ale ja ją widzę... Ach, gdybym go 
do Leszczynki i... gdybym ich obu do Leszczynki 
zawieźć mogła... W  mig obaj by wyzdrowieli... 
a tak... Bóg jeden wie... Bóg jeden chyba... obroni...

Leszczynka! Palącą tęsknotą tryskające ma
rzenie o raju, wśród tego brudnego, zakurzonego, 
kamieniami wysłanego, dusznego miasteczka, w tej 
sali szpitalnej...

Zaogniła się jakoś dnia pewnego rana Olka, do
kuczać zaczęła, gorączkę sprowadziła. Pani Teresa 
w godzinie przepisanej na sposób żaden od dziecka 
cierpiącego oderwać się nie mogąc, o możność po
zostania przy nim, przez noc całą straż i służbę szpi
talną ubłagała. Powiedzieć można, że wypłakała so
bie tę krótką noc letnią, która na zachodzie około 
chorego, na cichych szeptaniach z nim jej zeszła, aż 
on usnął, a ona, w  sali, stękającemi oddechami śpią
cych i mdłemi zapachami leków napełnionej, przy 
odsłoniętem oknie siedząc i na szmat nieba poran
nego patrząc, nagle jakoś i strasznie do Leszczynki 
zatęskniła.

Teraz tam, wzbijają się z nad ziemi mgły po
ranne, jakby krepy białe rozwlekają się w  powie
trzu, znikają, a naprzeciw okna jej izdebki, jak raz 
naprzeciw tego okna, występuje z ciemnej pręgi la
su, rubinowa wstęga jutrzni...

Drzewa w  ogrodzie stoją jak z kamieni w yku
te, tak nieruchome, jak w  nieruchomość zaklęte 
i wsłuchane, w  coś wsłuchane, choć nic nie słychać 
i cisza panuje taka, że szelest ptasiego skrzydła
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szumem wichru wydać się mógłby. Ale ptaki śpią 
jeszcze... Niemem powietrzem przelatują ty lko lek
kie chłodki — dreszcze świtu.

O! przez minutę, przez jedną, odetchnąć tam- 
tem powietrzem porannem, przeczystem...

I raz choćby spojrzeć na łan zoranej ziemi, co 
pod pręgą lasu i pod wstęgą zorzy wyciąga dłonie, 
ciemne zagony... na drzewa, których listowie, od 
występującego z za jutrzni słońca dostaje złotych 
podszewek... na rosę, która po źdźbłach traw y, po 
ziarnach piasku, po liściach, poczyna drgać, błyskać, 
i grać...

Ach zebrać, ach zgarnąć w  objęcia dzieci, 
wszystkie dzieci, które jej pozostały i znaleźć się 
z niemi w  Leszczynce. Jakie marzenie rajskie, ja
kie pragnienie piekące, rozciągające ciało i duszę 
na torturach tęsknoty nieskończonej!...

Rozmarzyła się pani Teresa, u okna sali szpi
talnej siedząc, roztęskniła się tęsknotą nieskończo
ną i przez trwanie godziny, doświadczała męki gło
du, k tó ry  nasyconym i pragnienia, które napojonem 
być nie mogło.

Ale by ł to w  życiu jej tutejszem jakby sen, 
kró tk i sen i razem piekielny. Rzeczywistość tw a r
da, sroga, pochłaniała ją, porywała, po bruku mia
steczka wciąż z miejsca na miejsce nosiła.

Teraz niosła do Olka dobrą nowinę, że jeszcze 
czas jakiś w  szpitalu zostać będzie mu wolno. Bo 
niewiedzieć dlaczego, dzieciak począł ogromnie lę
kać się turmy. Nie by ł w  niej jeszcze nie wiedział, 
jak wygląda i stw orzył o niej sobie wyobrażenie ja-



—  289 —

kieś fantastyczne, straszne. Może dlatego, że byl fi
zycznie słabym , albo że w yobraźnię jego w strzą
snęła ow a scena leśna i potem jazda dziwna, fan
tastyczna, na koniu kozackim, w zmrokach zapa
dającej nocy. Tulił się do matki z błaganiem.

— Tylko niech mię tam nie zabierają... niech 
mię nie zabierają do więzienia!...

A Inka, u zbiegu dwóch ulic z m atką się roz
staw szy, nie w kierunku mieszkania p. Awiczowej 
i jej córki poszła, ale w  tym, który do pewnej, ma
ło uczęszczanej przechadzki publicznej prowadził.

Nie miała ochoty najmniejszej tow arzyszyć 
matce do więzienia i szpitala. Małych braci żało
w ała czasem, że cierpią, ale były  to chwile prze
lotne; wogóle zaś nie czuła szczególnej do nich tę
sknoty, a wzamian, takie miejsca udręczeń i smut
ku, jak więzienie i szpitale, budziły w niej odrazę 
taką, jakiej doświadczać musi ryba do suchego 
piasku, lub jakiej niektórzy ludzie na widok krwi 
i ran doświadczają. Od atmosfery cierpienia czyni
ło się jej mdło, nudno, słabo i zaraz po głowie cho
dzić zaczynały myśli, że w szystko to jakieś niepo
trzebne, nieładne, nieznośne i że ona jest wcale do 
czego innego stworzona. Do czego mianowicie by
ła stworzona, dokładnie tego przed sobą nie okre
ślała, ale nieraz widok fruwających ptaków i lata
jących motyli nasuw ał jej myśl: „szczęśliwe wol
ne! bawią się sobie w blasku słonecznym, na kwia- 
tach“ !

Dziś dążyła na spotkanie umówione, zacieka
wiające i przyjemne, spóźnić się mogła, więc przy-

19
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śpieszała kroku, a oczy jej przytem  niezwykle b ły
szczały.

Ta now a znajoma jej, na której spotkanie śpie
szy, to bardzo, bardzo miła kobieta, może najmil
sza ze w szystkich, znanych jej dotąd kobiet. P o 
znała ją w czoraj na przechadzce.

Bo, jak w Leszczynce po wpółdzikim ogrodzie, 
tak tutaj, po niedużym, już praw ie zamiejskim par
ku, często błądziła, bez celu, krokiem powolnym, 
czasem listki z krzaków  smętnym ruchem zryw ając, 
rojąc, na każdą postać spotykaną szeroko oczy cie
kawe, a prześliczne, otwierając.

I wczoraj właśnie, gdy po długiem takiem 
w śród drzew  błądzeniu, na ław ce pod drzewem 
usiadła, zbliżyła się do niej ta  pani, która przedtem 
kilka razy na drogach i dróżkach parku z nią się roz
mijając, z bardzo miłym uśmiechem jej się przypa
tryw ała.

Nie bardzo już młoda, ale czerstw a i żw aw a, 
trochę zanadto otyła, jednak zgrabna w  ślicznie zro
bionej sukni z szeleszczącej ce-su-czy, gęsto koron
kami przyozdobionej. Na czarnych włosach kape
lusik, złożony z kwiatów  bzu, nad któremi małe, 
białe piórka, bardzo lekkie, jak nici srebrnej paję
czyny powiewały. W esoło się staw ało od samego 
widoku tej tw arzy  okrągłej rumianej, dobrodusznej, 
jej oczu, jak dwie czarne perełki świecących jej li
liowych bzów na głowie, piórek nad niemi połatują- 
cych i złotej biżuterji, w śród koronek migającej.

Na ław ce obok Iny usiadła i w net ku niej
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z ogromnie miłym uśmiechem się zwracając, ogrom
nie uprzejmym głosem przem ówiła:

— Pozwółcie zaznajomić się! Ja  was dawno już 
spotykam i, patrząc na was, dziwię się, że w takiem 
brzydkiem miasteczku, taką, jak w y, piękność zoba
czyć można.

Gorącym rumieńcem tw arz Iny spłonęła i w 
piersi uczuła rozlewającą się po niej rozkosz. Tak 
już dawno, dawno nikt na nią uwagi nie zw racał 
i nic podobnie miłego jej nie mówił. Zcicha, ale u- 
przejmie odpowiedziała, że nie mieszka stale w tern 
miasteczku, że ze wsi z matką przyjechała.

Nieznajoma zaśmiała się swobodnie, głośno.
— Wiem, wiem! Ja  naw et wiem, jak się nazy

wacie i kto jest w asza matka. Ją  także widuję na uli
cy. Ot, można powiedzieć, że córka do matki niepo
dobna! W y, przy swej matce, jak k n  i a g in  i 
(księżna) przy chłopce wyglądacie...

Z pewnem zaniepokojeniem i zmięszaniem Ina 
przerw ała:

— Moja mama zajęta bardzo zawsze... na ubie
ranie się i nic takiego nie ma czasu... ale bardzo zac
na jest, dobra.

— Ależ ja nie o tern... nie o tern... — z energicz
nym gestem broniła się nieznajoma. — Ona pewno 
najlepsza... to nawet widać... Tylko w y na jej córkę 
nie stworzona... Taka delikatna, biała, z k r o -  
s z e c z n e m i  (drobniutkiemi) rączkami i nóżkami... 
p r o s t o  k n i a h i n i ,  c z u d o !  (wprost księżna, 
cud!).

Oczkami świecącemi jak czarne perełki, po ca-
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Jej postaci Inki wodziła, w yraz podziwu i zachw y
cenia tw arz jej okryw ał. Było w  tym  podziwie i w 
tem zachwyceniu coś dziwnie i szczerze naiwnego.

Jeżeli w  zaznajamianiu się z Inką i miała ubocz
ny cel jakiś, to jednak niewątpliwie sprawiało ono 
jej samej żyw ą przyjemność. Mówiła okaleczoną 
i w yrazam i obcemi łataną polszczyzną, tak jak mó
w ią ci, którzy niedokładnie jej się wyuczyli, albo 
niegdyś jako ojczystej używali, a potem zapomnieli. 
Z dalszego ciągu rozm owy okazało się, że była to 
dla nieznajomej mowa w półojczysta. Śmiejąc się, 
mówiła.

— Ja  troszkę polka! U mnie ojciec ruski był, 
a m atka pólka. Tak mnie troszkę czasem i ciągnie 
do polaków...

Po tw arzy  Inki rozlał się w yraz zdziwienia.
— W y zadziwili się! Czegóż w y tak zadziwili 

się! Nu, już wiem! Tego, że moja m atka była polka, 
a za ruskiego poszła. Cha, cha, cha, cha! U was 
p r e d r a z s u d o k  (przesąd) jest, że tak żenić się 
albo za mąż wychodzić nie trzeba... Nu, g ł u p o s t ‘ 
to, p u s t i a k i !  (głupstwo, drobnostki). Biedną 
dziewczyną była i, kiedy ją dobry los spotykał, 
czemuby z niego skorzystać nie m iała? I czasy w te
dy spokojniejsze były, ale to w szystko jedno. 
W  każdym czasie p r e d r a z s u d k i  to g ł u p o s t *  
i tylko żyć ludziom przeszkadzają. A d n a k o ż (je
dnakże) trzeba, abym wam  powiedziała, jak się na
zyw am  i kto ja taka.

Pow iedziała jakieś nazwisko i poprosiła, aby 
Inka ją Heleną Iwanówną nazw ała. A mąż jej w  woj-
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sku służy i jest adiutantem kniazia Borysa Elpido- 
rowicza.

Oczy Inki błysnęły i zupełnie pomimowoli, 
z nagłem ożywieniem tw arzy, pow tórzyła:

— Kniazia!
Głośno, swobodnie zaśmiała się znowu Helena 

Iwanówna.
— Wiecie, kto to kniaź Borys! zauważyliście 

go! Nic dziwnego! On u nas pierwszy k r a s a -  
w i e c  (piękność męska) w  całem woisku! A iaki 
dobry, miły człowiek! Z mężem moim iak brat z b ra
tem żyie i ja sama duszę za niego... Ale pozwólcie 
dowiedzieć się, jak w asze imię?

— Ina.
Helena Iwanówna ucieszyła się czegoś tak 

bardzo, że aż w  ręce, białemi rękawiczkami ocią- 
gnięte, klaskać zaczęła.

— A co? Tak on mnie i mówił. On, znaczy się, 
kniaź, słyszał raz, jak m atka na w as imieniem tern 
w ołała, a ja sprzeczałam się i mówiłam, że takiego 
imienia niema...

W argami, które trochę drżały, Inka szepnęła:
— Kniaź mówił o mnie...
— A w y myślicie, że on nie mówi o was. My 

z mężem już całą n i e d z i e l ę  (tydzień) śmiejemy 
się z niego, że o niczem innem, jak tylko o was, mó
wić nie może. Boginią was nazywa. C‘ e s t u n e 
d e e s s e !  mówi. W czoraj spotkał się z wami na 
ulicy i zaraz do mnie przyszedł. „Wiecie Heleno 
Iwanówno, — mówi — że gdyby ją do Petersburga 
zawieźć i na wielkim świecie pokazać, wszystkim by
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głow y pozaw racać m ogła“. A jemu samemu to już 
i dobrze zaw raca się od w as w  głowie. Nu, ale ja so
bie gadam i gadam, a mnie do domu czas! Pozw ól
cie dowiedzieć się, jak imię w aszego ojca?

— Ojciec mój oddaw na już nie żyje. Na imię by 
ło mu Juljan.

— B i e d n i a ż k a  w y !  (biedaczka) t a k  r a -  
n o (wcześnie) bez ojca zostaliście i... i z taką m at
ką! Nu, tak do widzenia Ino Jułjanówno. A kiedy 
zobaczym y się? Może jutro znów na spacer tu 
przyjdziecie? I ja przyjdę. Pogadam y sobie i ja zno
wu na w asze liczko cudne popatrzę. A o której go
dzinie? U mnie, o tej porze czasu najwięcej...

Umówiły się, że nazajutrz zejdą się znowu na 
tern miejscu, o godzinie 4-tej, a teraz już nieco póź
no jest i Ina śpieszy... śpieszy... Coś ją pcha, na 
skrzydłach niesie ku tej wystrojonej, wesołej ko
biecie, która wczoraj mówiła jej rzeczy tak miłe, 
tak miłe, że aż spać w  nocy nie mogła. Jakby jej 
kto, w śród ciszy nocnej, do ucha szeptał słow a: 
C‘ e s t  u n e  d e e s s e !  A potem: „o niczem w ię
cej, jak tylko o was, mówić nie może“. I jeszcze: 
Borys! Borys! Kniaź Borys! Ślicznie imię to brzmi...

Zaszeleściła pomiędzy drzewami jedw abna suk
nia Heleny Iwanówny, inna niż wczoraj i jeszcze 
ładniejsza, jak srebrne pajęczynki rozw iew ały się na 
kapeluszu jej małe, białe piórka, gdy ujrzaw szy Inę, 
na jej spotkanie biegła. Kaczkowatym  krokiem bie
gła i z uśmiechem radośnym  ręce Iny pochw yciw 
szy, w  oba policzki ją ucałowała. Możnaby z powi
tania tego wnosić, że znają się oddawna i kochają
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się serdecznie. Ale też nie udaną i nie obłudną była 
serdeczność Heleny Iwanówny. Rubaszna i naiwna, 
była ona owszem samorzutną, szczerą. Potrzebną 
na coś Helenie Iwanównie była Ina, niewątpliwie, 
ale że podobała się jej i budziła w niej sympatję, to 
również było niewątpliwe.

— Przyszliście! Jak  to dobrze! Myślałam już, 
że może nie przyjdziecie i zaczynało mi robić się 
smutno! Ja  was polubiła! Od pierwszego spojrzenia 
polubiła ja w as za w aszą młodość, za waszą pięk
ność, za w aszą jakąś taką... anielską... Już nie wiem 
jak powiedzieć! Na w as patrzeć, to tak samo jak 
miód słodki jeść. Za wami w szyscy przepadać mu
szą! Powiedźcie praw dę: wielu już mężczyzn za 
wami się w ł ó c z y ł o ?  Wielu n a  w a s  żenić się 
chciało? Może już ż e n i  c h a ...  przepraszam... na 
rzeczonego m acie? A? powiedźcie!

Pod czułem, wesołem i razem bystrem , świ- 
drującem spojrzeniem czarnych, świecących oczek, 
rumieniła się Ina, ale zarazem czuła nieopisaną bło
gość. Czuła, że jest przez tę kobietę lubioną, podzi
wianą, uwielbianą. Z cichym też uśmieszkiem 
szepnęła.

— Nikt jeszcze nie oświadczył się o mnie i na
rzeczonego nie mam. Ośmnaście lat dopiero zeszłej 
zimy skończyłam.

— Toż to młodość! Boże mój! Jaka to śliczna 
rzecz taka pierwsza, r a n n a  (wczesna) młodość! 
W y, Ino Juljanówno, jesteście jak kwiat, co jesz
cze nie zupełnie z p u c z k a  (pąka) się rozwinął... 
Ale zawszeż, jak to być może, abyście ż e n i c h a,
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przepraszam... narzeczonego jeszcze nie mieli? W as 
już od matki porw ać byli powinni... W y już powinni 
być n i e w  i e s t ą (narzeczoną) albo i żoną jakiego 
polskiego pana, wielkiego pana... bo wam trzeba 
w zlocie chodzić, karetami jeździć, na wielkim świę
cie błyszczeć... Jakim sposobem stało się, że tak nie 
jest jeszcze? Pow iedźcie?

Inka zcicha i z wdziękiem wielkim historię 
okolicy swej w  latach ostatnich opowiadać zaczę
ła. Żałoba narodow a od lat dwóch... tańców  ani in
nych wesołych zebrań żadnych nie bywało. A po
tem w szyscy coraz więcej zajętymi być poczęli rze
czami poważnemi, publicznemi i nikt o zabawach, 
ani różnych... takich rzeczach, w cale nie myślał...

Helena Iwanówna z politowaniem żałosnem i ra 
zem wzgardliwem, głową w strząsać zaczęła.

— O m i a t i e ż u  (o buncie) myśleli... D o 
m i a t i e ż a przygotow yw ali się... do nieszczęścia 
swego... do zguby swojej...

I zaczęła ubolewać nad nierozwagą, nad sza
leństwem tych, którzy głowami swemi mur przebić 
próbowali, którzy z m otyką na wojnę przeciwko 
słońcu w ybrali się, którzy zdrowe szyje dobrowol
nie pod ostry  miecz wyciągali, bo Rosja to mur, to 
słońce, to miecz... a oni co? w arjacja jakaś chyba 
do nich przystąpiła.! I po co? o co? za co?

Ina nieśmiało szepnęła!
— Za ojczyznę!
— Z o s t a w c i e !  (dajcie pokój). Ino Juljanów- 

no! zaśm iała się Helena Iw anówna; w y taka mło
dziutka, pow tarzacie coście słyszeli... w ierzycie
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w  to, w  co wam w ierzyć przykazano, a tymczasem 
na szerokim świecie, którego nie znacie...

Mówić zaczęła o tern, że na szerokim świecie 
wszyscy rozumni ludzie oddawna już w  takie 
p r e d r a z s u d k i  (przesądy) w ierzyć przestali. 
Ziemia wszędzie jest jednakowa i słońce jednako
we i człowiek szczęśliwym albo nieszczęśliwym 
być może tak samo w  jednym kraju, jak i w  innym. 
Ot naprzykład matka je j: polką urodziła się, za 
ruskiego poszła i cóż jej złego stało się? Nic wcale. 
N a p r z e c i w  (przeciwnie). Wesoło sobie życie 
przeżyła i już córkę swoją przed śmiercią dobrze 
za mąż wydała. Albo kniaź Borys Elpidorowicz. 
Przecież ojciec jego czerkiesem był i za młodu na
wet do zbuntowanych należał, razem z Szamilem 
przeciwko Rosji wojował, ale potem do rozumu 
przyszedł, wiarę ruską przyjął, na r u s k i e j  oże
n ił się, w ielkim  generałem został i ot, syn jego o 
czerkiestwie swojem już i zapomniał! Takich lu
dzi na świecie pełno jest i to są rozumni ludzie. Bo 
jeżeli nawet i d o p u s z c z a ć  (przypuszczać) poję
cie ojczyzny, to przecież do wielkiej, silnej, szczę
śliwej przyjemniej i wygodniej jest należeć, niż do 
małej, słabej, u p o k o r z o n e j  (podbitej). Trzeba 
ty lko rozum mieć, a zaraz pokaże się, że wszystkie 
te p r e d r a z s u d k i ,  to ty lko męki różne ludziom 
zadają, a czasem nawet i zgubę im przynoszą, jak 
teraz naprzykład tym, którzy ten bezrozumny m i a- 
t i e ż podnieśli...

M ówiła z przejęciem się, z zapałem. Znać było, 
że we wszystko co mówi, bardzo szczerze i bardzo
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naiwnie w ierzy. Małe, białe piórka, trzęsąc się nad 
jej kapeluszem, słowom jej potakiwać się zdaw ały. 
A Ina, w  milczeniu, nie potakując i nie zaprzecza
jąc, słuchała. Zaprzeczać odwagi by może nie mia
ła, bo Helena Iwanówna, w ydaw ała się jej kobietą 
rozumną i św iat dobrze znającą, ale i chęci nie czu
ła, bo słow a słyszane zgodnie jakoś odpowiadały 
temu, o czem przelotne, lękliwe i niejasne myśli 
przez w łasną jej głowę przelatyw ały. Milczała i ze 
smutnie pochyloną tw arzą oskubyw ała listki z zer
wanej przedtem gałązki krzewu. Aż na zatrudnio
nych tą robotą drobnych jej rękach, spoczęła pul
chna, białą rękaw iczką ociągnięta dłoń Heleny Iw a- 
nówny.

— Czego w y taka smutna, Ino Juljanówno! 
W am do tw arzy  z tym  smutkiem, ale mnie w as żal 
i jaby chciała pocieszyć was, rozweselić! I kniaź 
zauw ażył, że u w as w yraz tw arzy  taki smutny cza
sem, smutny. W czoraj on do mnie mówił: „ona, He
leno Iwanówno z tym swoim smutkiem tak w yglą
da, jak a n g i e ł (aniół), któremu do nieba ulecieć 
chce się... Ale jaby zobaczyć żądał jak ona śmieje 
się... Mnie ciekawość bierze zobaczyć, jak ona w y 
gląda, kiedy ją wesołość opanuje, kiedy szczęście 
na tw arzy  jej zaśw ieci44. Nu, to wy, Ino Juljanówno, 
jak kiedy jego spotkacie, uśmiechnijcie się, wesoło 
uśmiechnijcie się... on taki szczęśliwy będzie... Ale 
co to ?  W idzicie? Jakie to przysłowie polskie... mo
ja m atka często je powtarzała... O wilku mowa, 
a wilk...

Umilkła i rozpromieniona z uśmiechem szero-



—  299 —

kim, ku nadchodzącemu kniaziowi przyjacielsko 
i porozumiewawczo głową w strząsać zaczęła.

W śród drzew  małego parku w świetnym mun
durze, w yprostow any, wysoki, zgrabny iskrzący 
się i błyszczący, szedł krokiem swoim równym sil
nym, zlekka srebrem  ostrogi brzęczącym i w  po
bliżu dwóch kobiet na ław ce siedzących znalazł się, 
rękę ku czołu w  ukłonie wojskowym podniósł. Ale 
na Helenę Iwanównę, którą ukłonem tym witał, nie 
patrzał. Z pod brwi kruczych czarne jego spojrze
nie w tw arzy  Iny utkwione było takim wyrazem , 
jakby ją niem przebić, spalić, lub wchłonąć w siebie 
pragnął.

A ona z oczym a ku niemu podniesionemi, z łu
ną rumieńca na tw arzy  uśmiechnęła się. Uśmiech 
to był figlarny trochę i rzewny, trochę nieśmiały 
i zalotny. Jemu zaś na tw arz sprowadził błyska
wicę radości, w  której zajaśniała, zadrgała i roz
błysła wzajemnym uśmiechem koralowych warg. 
Nie zatrzym ał się jednak, kroku naw et nie zwolnił, 
poszedł dalej i wkrótce za drzewami zniknął.

Helena Iwanówna, cała jakaś roześmiana, 10- 
zedrgana, szeptała:

— Dlatego nie zatrzym ał się i przy nas nie 
usiadł, że jemu nie w ypada. Na takim wysokim p o- 
s t i e (stanowisku) znajduje się, że ostrożnym być 
musi i na każdy swój krok zważającym. Ale prze
szedł tędy, to tylko dla tego, ażeby na was spojrzeć. 
Jemu tędy droga nigdzie nie prowadzi, tylko sły 
szał odemnie, że w y tu o tej porze... Ale czego w y 
tak pobledliście, gołąbko? Czego w y taką staliście
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się bledziutką? Serduszko widać zabiło mocno? co? 
powiedźcie szczerze. Ja nikomu nie powiem... Pol
ki skryte są, wiem o tern i dumne... one o lubieniu 
swojem nie łatwo mówią... ale w y inna niż wszyst
kie... młodziutka, szczera, taka prosta... powiedźcie, 
zabiło mocno serduszko? podoba się wam nasz 
kniaź krasawiec co? co?

Ina rzeczywiście pobladła tak, jakby krew 
wszystka do serca jej zbiegła. Z twarzą pochyloną 
i piersią szybko dyszącą, odszepnęła.

— Tak. Bardzo!
A Helena Iwanówna nisko ku niej pochylona, 

mówić zaczęła, że cóż w  tern dziwnego, że to takie 
proste, naturalne i nawet śliczne, poetyczne wzru
szające. Oboje młodzi, piękni. On, choć młody, taką 
karjerę już zrobił, tak wysoko stanął i stanie wyżej 
jeszcze bo tu, w  miasteczku tern i w  tym kraju nie 
zostanie długo, nie! Lada tydzień, lada dzień może, 
otrzyma wezwanie do stolicy na stanowisko 
wyższe... A jaki dobry! Dopóty starał się, prosił, pi
sał, dopóki i dla męża Heleny Iwanówny miejsca 
wyższego i znowu u boku swego, nie otrzymał. 
I oni więc oboje razem z nim do stolicy wyjadą lada 
dzień, lada tydzień, czego zresztą Helena Iwanówna 
bardzo pragnie, bo tu żyć nie wesoło. Co za porów
nanie z życiem w  takim Petersburgu! Nu, ale jej po
ra już do domu powracać...

Wstała z ławki.
— Ach! jak mnie trudno rozstawać się z wami! 

Nu, polubiłaż ja was! Ot, wiecie co? Chodźcie w y



do mnie! Odwiedźcie mię! Zaprowadzę w as do 
m ieszkania swego! Chodźcie duszeńko, gołąbko!

Serdecznie, mocno ręce Iny w  swoich ściska
ła, w  oczy jej czule patrząc.

Nigdy może niczego Ina nie pragnęła tak gorą
co, jak pójść z tą kobietą i słuchać ją mówiącą o jej 
piękności i... o kniaziu. Jednak  w ahała  się.

— Niewiem doprawdy... bo, gdyby m am a do
wiedziała  się... gdyby  znajomi...

Śmiechem znowu w esołym  i trochę urągliwym 
w ybuchnęła  Helena Iwanówna.

— Matki boicie się! tego, co znajomi o w as po
w iedzą! G ł u p o s f ,  b r o ś c i e  (porzućcie) w y  te 
głupości, Ino Juljanówno! U w as polaków, p r e d -  
r a z s u d o k  p r o p a s f !  Jak  zaczniecie: a Pan 
B óg?  A o jczyzna?  A m atka  i ojciec? A grzech?  A 
k s i o n d z ?  A ludzie? to człowiek w  tern całe sw o
je szczęście utopić może! B r o ś c i e  to w szystko! 
Chodźcie do mnie! Pokażę w am  dwie suknie, które 
mi m ąż w  s i u r p r y z  (niespodzianka) z Pe te rsbu r
ga sprowadził. Nikogo teraz  nie będzie u mnie. W e 
dwie sobie pogadamy. Czekolady filiżankę w ypije
cie. Chodźcie!

Ina, ruchem nagłym, z oczym a nagle roziskrzo- 
ncmi, ramię na szyję jej zarzuciła i miękkiemi swe- 
mi, kociemi ruchami, cała przytulając się do niej, 
zaszeptała.

— Pani dla mnie taka  jest dobra, dobra! Nikt 
dla mnie tak dobrym nie jest, jak pani! U nas w sz y 
scy czem innem zajęci i ja zawsze sama jedna... sa 
ma jedna... marzę... tęsknię... I mnie nikt nie rozu-



mie... Pani jedna mię zrozumiała... Z panią tak miło, 
tak wesoło, przyjemnie. Pójdę! Niech już tam sobie 
co chce będzie! Pójdę z panią! Chodźmy!

VI.

Praw dę mówiła Inie Helena Iwanówna ,że lada 
dzień lub tydzień kniaź na stanowisko wojskowe 
inne mianowanym i do stolicy państw a w ezw anym  
miał zostać.

Niewiele dni minęło, odkąd Ina poraź pierw szy 
nową znajomą sw ą odwiedziła, gdy po miasteczku 
rozbiegła się wieść, że kniaź bardzo w krótce ma je 
opuścić a na urzędzie, przez niego dotąd spraw ia
nym, zastąpi go ktoś inny.

I w net nad myślą, wyobraźnią, nadziejami 
i obawami m nóstw a ludzi potężnie zapanował krót
ki w yraz: k to?

W  momentach głębokich skłóceń burzliwych 
zbałwanień uczuć i spraw  ludzkich, gdy z pomiędzy 
nich znika spokojna postać praw a, a z mieczami za- 
pędliwemi w  czerwonych rękach zaw isają nad nie
mi gniew i zemsta, wagi niezmiernej nabiera ręka, 
oręż gniewu i zem sty dzierżąca.

Byw ają w ówczas ręce więcej albo mniej czer
wone; takie, które zabijają, i takie, które tylko ra 
nią, takie, które w ytaczają morza łez i krwi, i ta 
kie, z pod których w ylew ają się tylko ich stru
mienie.

I byw ają również na ziemi takie momenty 
i miejsca, w  których rany srogie miast śmiertel-
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nych, strumieni?łez i krw i, miast ich morza — w y 
dają się szczęściem.

Z pomiędzy czerwonych rąk, które teraz nad 
krajem tym  zawisły, ręka kniazia nie była najczer- 
wieńszą. Była  ona od wielu innych mniej zaciętą 
i mściwą.

Może dla tego, że płynęła w  niej krew ludu nie
dawno jeszcze wolnego i wolność swą miłującego, 
albo, że kierowało nią serce, w  stronę radości życia 
całe przechylone, jej ty lko namiętnie pożądające, a 
we wszystkiem innem widząc jedynie drogi, które 
do niej w iodły.

Nie była to już wiosna, lecz by ł to już prawie 
schyłek lata. Była  to pora odlotów nadziei, nalotów 
klęsk.

M ury gmachu więziennego rozsadzała liczba 
mieszkańców coraz wzbierająca, więc przelewano 
ją do budynków innych, licznych, bagnetami zbroj
nych straży najeżonych. Deszcz w yroków  spadał 
na dachy tych budynków i wyprowadzał z pod nich 
ludzi na Sybir, do katorgi, na szubienicę. Padał 
deszcz ten z pod rąk sędziów. Tutaj sędzia najwyż
szym by ł dotąd kniaź, a teraz...

— Kto? jaki? Co zmiana przyniesie?
Dla tłumu głów osiwiałych i głów niewieścich, 

które się tu dokoła więzień zbiegły, była to zagad
ka, ociekająca krwią. I było to widmo czegoś nie
wiadomego, na którem serca i wyobraźnie, upatry
w a ły  mniej albo więcej gęste plamy krw i. Serca 
drżały, wyobraźnie bujały po polach grozy.

Pani Teresa miała dotąd nadzieję, że chłopcy
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oddanymi jej zostaną. Kniaź by ł dla niej uprzejmy, 
coraz więcej nawet uprzejmy, a przytem roztar
gniony, czemś dalekiem zajęty.

— Śledztwo jeszcze nie skończone — m ów ił — 
bądźcie c ierp liw i; gdy śledztwo skończonem bę
dzie, zobaczymy, co z waszymi m ałym i g i e r o j a- 
m i robić...

I zaraz o czem innem bardzo widocznie myśleć 
zaczynał. Nie przyw iązywał do postępku dzieci tych 
wagi zbyt wielkiej...

Może sam braci młodszych, małych jeszcze 
ma—myślała pani Teresa— albo poprostu serce do
bre. Czemużby nie? W  każdym narodzie zdarzają 
się ludzie źli i ludzie dobrzy...

A teraz, ten nowy jakiś przyjdzie... przed sa
mym wyrokiem  właśnie. Jakiś czowiek nowy, nie
wiadomy, nieznany, obcy, może nienawidzący, mo
że okrutny w yrok na Janka i Olka wydawać bę
dzie.

W  głowie jej się od myśli tej mąciło i żądło bó
lu tak w  serce kłuło, piekło, że nigdzie długo ustać 
ani usiedzieć nie mogąc prędzej jeszcze niż zwykle 
od znajomych do znajomych biegała po wiadomoś
ci, po rady. *

Wiadomości? jakież? N ikt jeszcze nic nie w ie
dział. A rady? Jedna ty lko by ła : czekać cierpliwie.

Pani Teresa w  gniew wpadała.
— Także rada! Cierpliwą mam być, kiedy mi 

dzieci w  oczach nikną!
Istotnie do nieruchomości i zamknięcia więzien

nego do napełniającego cele więzienne wiecznego
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zmroku nie nawykali, chłopcy w  oczach nikli, na- 
kształt kw iatów, powietrza i słońca pozbawionych, 
więdli. Obaj już teraz byli w  turmie, ale nie razem. 
W idywać się nawet im nie pozwolono, śledztwo 
skończonem jeszcze nie było. Świadków wezwa
no: Teleżuka, żonę jego włościan ze wsi, najbliżej 
z Leszczynką sąsiadującej. Wśród ogromnego na
wału spraw, żadnej rychło załatw ić nie było po
dobna.

Janek tymczasem coraz głębiej pogrążał się w  
tej melancholji dziwnej, w  którą czasem nieszczę
śliwie dzieci zapadają. Zdawać się może wtedy, że 
drobne duszyczki ich kołyszą się nad otchłanią, któ
rej ciemności przejrzeć nie umieją i z nad której od
lecieć nie mogą. Raz, w  przystępie rozczulenia zwie
rzy ł się matce.

— Mnie ciągle i ciągle chodzą po głowie myśli, 
dla czego świat jest taki? dla czego są na nim ta
kie niesprawiedliwości i nieszczęścia? Dla czego lu
dzie nie są lepsi? Dla czego z chęci i zamiarów naj
lepszych, skutki najgorsze wynikają? A kiedy tak 
już na świecie jest. i być musi, to — poco żyć? I tak 
mi czasem, mamciu, nie chce się już żyć! I tak mi 
źle... Chciałbym nie myśleć o tych rzeczach... ale 
nie mogę... muszę... Mamcia mówi, że trzeba zga
dzać się z wolą Boga bo On mądry jest i wie, dla
czego tak świat stworzył... To prawda... ja wiem... 
chciałbym... ale nie mogę... I tak mi źle...

Z głową obu dłońmi objętą, zgarbiony, w  po
dłogę więzienia wpatrzony, jak mały desperat, 
zwątlałą postać swą w  obie strony kołysał.

20
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I dusza jego niedorosła kołysała się nad otchła
nią życia, w  demony, zamieszkujące ją, wpatrzona,
truchlejąca...

Innym razem przez całe dwa dni żywności żad
nej tknąć nie chciał i, na błagania matki głuchy, roz
jątrzony, ponury, w  ciemnym kącie celi siedząc, 
milczał tak uparcie, że ani jednego słowa wydobyć 
z niego nie mogła. A na trzeci dzień, gdy przyszła, 
ukląkł przed nią i wyznał, że postanowił by ł życie 
sobie odebrać... Innego sposobu żadnego nie mając, 
przez zagłodzenie się... Ale to bardzo trudny sposób, 
długi... nie w ytrzym ał, okropnie się wstydzi tego, 
że nie w ytrzym ał, choć z drugiej strony może to 
i dobrze stało się, bo tej jeszcze przykrości matce 
nie sprawił...

Tym  razem nie sprawił, ale któż panią Teresę 
mógł upewnić, że innym razem znowu ta sama myśl 
nie zaświta mu w  głowie, która znajdzie sposób ła t
wiejszy, krótszy...

A z Olkiem inna znowu była bieda. I ego rana 
zupełnie jakoś zagoić się nie mogła i osłabiony co
raz chudszy, ciągle matkę o przebaczenie błagał, do 
stóp jej rzucając się, płacząc. Poczucie w iny  popeł
nionej tak głęboko w  serce dziecinne mu zapadło, 
że aż obudziło w  niem skruchę wyegzaltowaną 
i niezdrową. U nóg matki leżąc, najsroższemi w y 
rzutami siebie samego obarczał, przestrogi im obu 
przez Julka dawane przypominał i powtarzał. Pani 
Teresa gniewem udanym uspokajać go próbowła.

— Także mazgajstwo! Płaksa i mazgaj jesteś 1
Ale na wspomnienie o Julku sama zalała się
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łzami i malca od stóp swoich podźwignąwszy, na 
ławie obok siebie sadząc, zapytywała:

— Cóż więcej wam powiedział? Co on wam 
w czasie ostatniej tej przechadzki z wami m ów ił? 
Przypomnij sobie dobrze... powtórz wszystko...

A gdy Olek słowa brata, dobrze zapamiętane, 
powtarzał, jej się zdawało, że słyszy głos z tamte
go świata mówiący i zapragnęła, ach, jak zpragnę- 
ła przestąpić granicę dwóch światów i na tamtym 
najstarszem dziecku swem, najrozumniejszemu, 
najlepszemu na pierś już męską, na pierś już opie
kuńczą, przyjacielską, paść, krzycząc: „patrz, ja-
kam ja biedna, ra tu j!“

Oprócz tej biedy z synami uwięzionemi, miała 
jedną jeszcze, gorzką i ciężką, o której nikomu nie 
mówiła, którą, owszem, przed ludźmi taiła, lecz o 
której myślała, gdy czerwoną kokardą swą, dobrze 
już przybrudzoną i zgniecioną zdaleka świecąc, od 
Janka i Olka do mieszkania swego ulicami miastecz
ka biegła.

Przez okno jednego z niskich domków patrza
ło na nią biegnącą kilka znajomych twarzy i jedna, 
wskazując ją innym, w ym ów iła :

— Hekuba!
M łodziutki głosik jakiś zapytał:
— Co to Hekuba?
A ten sam, co wprzódy, wyjaśniać począł:
— Prjama, trojańskiego króla żona, która u 

zwalisk Troi, z żalu po synach pobitych i córkach 
porwanych...

Ktoś inny przerwał.
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— Przecież pani Teresa synów tylko... a 
córki... ' ;

Inne głosy mówić, szeptać zaczęły.
Kto w ie? kto w ie? kto w ie? co stać się może 

z córką jej ...Iną?
Z Iną działy się rzeczy niezwykłe, dla których 

rozpoznania p. Teresa nie miała dość czasu i swo
bodnej myśli, lecz które sprawiały na niej wrażenie 
mętnego, niewyraźnego, snującego się dokoła niej 
widma. N iby nic; żadnego widocznego objawu nie 
szczęścia, ale jakiś gorzki oddech, k tó ry  zbliżanie 
się jego zapowiada. Coś nieokreślonego, a dokucza
jącego powtarzającemi się wciąż ukłuciami w  serce. 
Coś, czemu zapobiedz i czego odpierać niepodo
bna, bo niema wyraźnej przyczyny i nazwy, co 
jednak jest, nadchodzi, czyha, wyziewa z siebie w o
nie trucizny i pierwsze błyskawice burzy.

Ginęła matce z oczu Inka na długie godziny, 
a zapytana gdzie była usiłowała zrazu tłomaczyć 
się, albo pieszczotami usta matce zamykać, lecz pa
ni Teresa spostrzegła i czuła, że tłomaczenia b y ły  
wykrętne, pieszczoty nieszczere. W krótce przecież 
i one ustały. Odpowiedzi Inki stawały się coraz 
śmielsze, hardsze, często gniewne i niemal wzgar
dliwe.

— Gdzie byłaś? Dlaczego powracasz tak póź
no? Mówiłaś, że całą połowę dnia u Korneckich 
spędzisz. Wiem, że tam ani zajrzałaś? Gdzież więc 
byłaś?

Inka, która w  swoim nowym kapelusiku do iz
debki była wbiegła, stanęła jak w ryta.
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— Moja mamo! Byłam, gdzie mi się podobało... 
Każdy człowiek na świecie idzie gdzie chce i robi 
co mu się podoba, a ja przecież niewolnicą niczyją 
nie jestem i te wieczne indagacje mamy są dla mnie 
nieznośne, okropne...

Mówiąc to, szarpała zdejmowane z rąk ręka
w iczki i gorączkowo zarumieniona, niezwykle b ły - 
szczącemi oczyma, nie na matkę, lecz kędyś w  stro
nę ukośnem rozjątrzonem spojrzeniem, patrzała. 
Była  w tedy upostaciowaniem uporu i zniecierpli
wienia, wrzącego powstrzymywanym gniewem. 
Nie zawsze jednak mogła, czy chciała, powściągnąć 
gniew. W ybuchał z niej czasem słowami, których 
niepodobna było spodziewać się z usteczek tak 
drobnych, różowych, słodkich.

— Ja nie warjatka, aby mię trzeba było pod ku
ratelę brać i niech mama faw orytów  swoich, Jan
ka i Olka, którzy tyle biedy narobili, musztruje, ale 
nie mnie, która dorosłą jestem i wiem, czego mi 
trzeba i co robię.

U tej delikatnej, powiewnej, słodkiej i smętnej 
dziewczyny, z samego dna natury jej zapewne do
byw ały  się szorstkie, grube pierw iastki i było to 
jakby usuwanie się zasłon aksamitnych z nieciosa- 
nego drewna.

Zdumiona i przerażona pani Teresa, ręce za
łamywała.

— Bój się Boga, Inka, po jakiemu to do mnie 
mówisz? Także ton! także sposób mówienia do 
matki!

Z wyraźnem obrzydzeniem końcami palców
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Inka zdejmowała ze stołu niedojedzoną przez p. Te
resę kromkę razowego chleba i szklankę, wypitem 
przez nią mlekiem pobieloną. Drwiący uśmieszek 
odpowiedzi jej towarzyszył.

— Czy to do matki innym tonem jak do innych 
ludzi mówić trzeba? Wiem, wiem, słyszałam... Ale 
są to, moja mamo, przesądy, o których dawno już 
rozumni ludzie zapomnieli i tylko... u nas jeszcze...

Milkła, bo teraz pani Teresa w  uniesienie wpa
dała, gniewem wybuchała, wyrzuty jej czyniąc, na
tarczywie zapytując: kto jej głupstw takich do gło
w y nakładł? kogo widuje? do kogo chodzi? jakie 
szaleństwo do głowy jej przystąpiło? Dlaczego te
raz wygląda ciągle tak, jakby w  gorączce była, nie 
wiedziała sama co mówi lub czyni?

Inka najczęściej nie tłómaczyła się, nie odpo
wiadała; czasem jednak gwałtownem jakby poru
szeniem wewnętrznem rzucona, przypadała do mat
ki, klękała przed nią i z głową do kolan jej przyci
śniętą, jęczała.

— Nie mogę, mamciu, nie mogę inaczej... nie 
mogę inną być... nie mogę...

Wtedy pani Teresa obejmowała ją, włosy jej 
głaskała, prosiła.

— Czego nie możesz? Co ci jest? co ci się sta
ło? Iniu moja! curuś! powiedz! wszystko matce 
powiedz... wytłomacz:.. uspokój mię...

Ale ona już zrywała się z ziemi i odchodziła, 
mówiąc:

— Nic, nic, moja mamo! Po co ja mam mówić, 
kiedy mama nie zrozumie mnie, nie zgodzi się ze
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mną... my, ja i mama, takie różne jesteśmy, takie 
inne...

I już słów matki zdawała się nie słyszeć, kę
dyś daleko, daleko zapatrzona, ku czemuś dalekie
mu uśmiechnięta, kędyś daleko myślą, utęsknieniem, 
marzeniem przebywająca.

Myślą, marzeniem, utęsknieniem przebywała 
ciągle w  ładnie umeblowanym, pachnącym buduar- 
ku Heleny Iwanówny, w  którym  wiele chwil m i
łych, a kilka cudnych już przeżyła. Kilka już razy 
jednocześnie z nią na czekoladzie u Heleny Iwanó
wny by ł — kniaź.

O, cudne chwile wrażeń nowych i rozkosz
nych pełne, od szarej prozaicznej rzeczywistości 
dalekie, dalekie — poetyczne, śliczne!

O, śliczny, m iły, zgrabny, w ytw orny, z takie- 
mi oczyma wymownemi — człowiek!

Książę! Kniaź! jak ten w yraz brzmi dziwnie! 
Tak zupełnie, jakby blaski złota i kolory tęczy i jesz
cze tony wspaniałej muzyki rozlegały się. w  po
wietrzu.

Rozmawiali z sobą po francusku. Ona do języ
ków obcych ma zdolność wielką i tego, przez czte
ry  lata u pani Awiczowej spędzone, wyuczyła się 
wcale nieźle. Ach, jak on widocznie ucieszył się, 
gdy usłyszał ją mówiącą po francusku. Może m y
ślał, że nie będą mogli rozmawiać z sobą z powodu 
tej różnicy jeżyków. J e s z c z e b y !  jak mówi He
lena Iwanówna.

Ale bo i poco na świecie są te wszystkie po
między ludźmi różnice! Ot, żyliby ludzie z sobą
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w  zgodzie, jednostajnie mówiąc, czując, w ierząc 
i w szystkim  byłoby dobrze, i w szystkich by nie
szczęść tych nie było. P raw dę mówi Helena Iwa- 
nówna, że tylko przesądy ludziom na drodze do 
szczęścia stają. To jest kobieta bardzo rozumna 
i dowcipna. Jak  zabawnie w yśm iew ała w czoraj 
w iarę w  to, że Pan Bóg słucha w  niebie tych pacie
rzy, które ludzie tu na ziemi szepczą. W  drugim po
koju — mówiła — siedzisz i nie słyszysz, a jakże 
z takiej dalekości słyszećby m iał? W szystko to są 
przesądy, mówiła. Pozbyć się ich tylko trzeba, 
a zaraz w szyscy na świecie ludzie staną się szczę
śliwi i weseli...

Może też o n i  są tacy  weseli, że pozbyli się, 
jeżeli nie wszystkich jeszcze, to wielu przesądów ? 
Ach! jacy oni weseli! Raz na czekoladę oprócz 
kniazia, i adjutant jego, mąż Heleny Iw anówny 
przyszedł, kilku oficerów z sobą przyprow adzając, 
w krótce też dwie panie jakieś wbiegły, ślicznie 
ubrane, młode jeszcze, ładne. Pow stał ruch, gwar, 
w szyscy dokoła okrągłego stołu w  jadalnym po
koju zasiedli ale nie w szyscy czekoladę pić chcie
li, więc gospodarz domu do służącego zaw ołał o w i
no szampańskie, które gdy przyniesiono i pić zaczę
to, w esołość stała się taka, jakiej Ina nigdy jeszcze 
w  życiu swojem nie widziała. W esołość to była 
swobodna, głośna, poufała, pełna gestów  szerokich, 
śmiechów jak grzmoty głośnych, komplementów 
składanych pięknym rączkom, nóżkom, oczkom. To
asty  różne wznoszono, a kiedy adjutant kieliszek 
swój podnosząc, wniósł zdrowie Iny Juljanówny
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to wszyscy jak krzyknęli jednym głosem: hurrra! 
to aż szyby w oknach zabrzęczały; ją zaś, Inę czy 
od wina wypitego, czy od rozmaitych, napełniają
cych ją uczuć, ogarnęła wesołość taka, jakiej do
tąd nigdy nie doświadczała. Dziękowała w szyst
kim, kłaniała się, na komplementy śmiało odpowia
dała, a z żartów, które dokoła krążyły, śmiała się 
tak głośno i swobodnie, jak nigdy. W tedy kniaź 
który obok niej siedział i przez cały czas różne 
miłe jej rzeczy mówił, szeptać zaczął, że on zawsze 
widzieć ją pragnie wesołą, szczęśliwą, bo niema na 
świecie takiego szczęścia, któreby samo do stóp jej 
nie upadło, prosząc, aby przyjąć je chciała.

I nie wiadomo, co powiedziałby więcej, bo 
w  tej właśnie chwili zaszło coś takiego, co w szyst
kich jakby ukropem oblało czy lodem obłożyło. 
Jedna z tych pań, które tam były, ni stąd ni zowąd, 
zaczęła przez stół bardzo głośno i ze śmiechem mó
wić do kniazia coś — o jego żonie, że niby ona 
z Kaukazu, gdzie przebywa, przez lunetę na niego 
patrząc, widzi, jak on się tu znajduje i... coś tam 
jeszcze podobnego. Na twarz kniazia chmura spad
ła ciemna i groźna, Helena Iwanówna oczyma i rę
koma znaki jakieś do mówiącej robiła i wszyscy 
z nadzwyczajnym pośpiechem, głośniej jeszcze, niż 
przedtem rozmawiać o różnych rzeczach zaczęli, 
ale czuć było, że coś niedobrego zaszło, że zgrzyt, 
jakiś przerwał harmonję, która dotychczas w tow a
rzystwie tern panowała.

A, jej, Inie, zrobiło się niewypowiedzianie ża
łośnie i smutno. Nie umiałaby powiedzieć dla cze-
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go, ale wiadomość, że kniaź jest żonaty, całą jej 
pierś nagle łzami napełniła. Nie chciała okazać te 
go, ale Helena Iwanówna sama spostrzedz musiała, 
bo przebiegła i za szyję ją objąwszy*w samo ucho 
szepnęła.

— N i c z e w o !  d u s z e ń k a !  N i c z e w o !  On 
żonaty i razem nieżonaty! Ja  ci to później opowiem 
i wytłóm aczę.

A potem do fortepianu usiadła i z wielkim zapa
łem, bardzo hucznie w alca grać zaczęła, przyczem  
zaraz utw orzyły się dwie pary  tancerzy i stół do
koła obiegać zaczęły. Kniaź po chwlii w stał także 
i z ukłonem do tańca ją zaprosił. W yprostow any, 
brzękiem ostróg tylko kłaniał się i wzrokiem  ty l
k o  —  a l e  jakim! prosił. Ona od dwóch już lat przez 
cały  czas żałoby narodowej nie tańczyła wcale, 
a za tańcem przepadała i wiedziała, że tańczy bar
dzo ładnie. Czuła sama, że jest cała różow a i że 
w  całej sobie ma dziwne gorąco i drżenie. S tała 
przed nim ze spuszczonemi powiekami, podnieść ich 
nie mogąc, a on kibić jej ramieniem opasał i uniósł 
w taniec. Ale raz tyko stół okrągły dokoła w  walcu 
obiegli, poczem znalazła się w  saloniku sąsiednim, 
w  którym  nie było nikogo. I tu... ach! dalej już In
ka wspomnień swych w  słow a przyoblekać nie mo
gła. W  głowie jej się mąciło, oddech w  piersi usta
wał, siły omdlewały... Na klęczkach przed sobą go 
w idziała i...

A to, że kniaź Borys jest żonaty znaczenia żad
nego nie ma, gdyż Helena Iwanówna w ytłóm aczyła 
jej, że ożenił się nadzwyczaj młodo, z nam owy ro-



dziców, czy tam krewnych, nigdy kobiety tej nie 
kochał, a teraz nienawidzi jej i do rozwodu z nią 
idzie. W krótce też rozwód otrzym a i wolnym bę
dzie. Czyż nie mówił jej zresztą wówczas, w  tym 
pustym saloniku, że ją jedną, Inę, na całym świecie 
kocha i że jest to jego pierwsza miłość prawdziwa. 
Słow a te Helena Iwanówna w  zupełności potwier
dziła.

— U w 1 e k a ł się nieraz innemi kobietami, mó
wiła, ale tak, jak za tobą, duszeńka, za żadną nie 
szalał. Cóż to znaczy że jest żonatym, kiedy żony 
nie kocha? Jedna tylko na świecie jest rzecz w aż
na: miłość. W szystko inne — to g ł u p o ś c i e, na 
które tylko napluć!

Gdy po kilku godzinach u Heleny Iwanówny 
spędzonych, Ina do ciasnej, dusznej, ubogiej izdebki 
domu zajezdnego wbiegła, ogarniało ją uczucie bu
dzenia się ze snu rozkosznego i świetnego, a w pa
dania do otchłani rzeczywistości, ponurej i szpetnej.

Obrzydzeniem i żalem nad samą sobą bezgra
nicznym przejm owały ją ściany i sprzęty tej izdeb
ki, szklanka pobielona wypitem przez matkę mle
kiem, rozsypane na stole okruchy razowego chleba. 
Płonęła wstydem  na myśl, coby to było, gdyby on... 
ten piękny, św ietny człowiek, w  swoim pięknym, 
świetnym  mundurze wszedł tutaj i zobaczył... P ra 
wem odziedziczenia może pow tarzała w  myśl na
zw y niegdyś przez jej ojca Leszczynce nadawane. 
Gdyby kniaź zobaczył tę dziurę, tę norę, ten czyś
ciec ziemski! Bolał ją poprostu sam widok tej izdeb
ki; dławiło powietrze, istotnie duszne i przykre,
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którem w  niej oddychała. Łzy połykając, mówiła 
sobie, że ona do rzeczy tak prozaicznych i szpet
nych stw orzoną nie jest, że jak rybie wody, ptako
wi powietrza, potrzeba jej rzeczy poetycznych 
i pięknych. I szczerze, głęboko, z całej siły w ierzy
ła, że mieszkanie Heleny Iwanówny, ze sprzętami 
jaskraw ą m aterją obitemi i gracików błyszczących 
albo zabawnych pełne, to piękno, a uczucia, które 
namiętne spojrzenia i szepty kniazia w  niej budziły, 
to — poezja.

I gdybyż jeszcze mogła tu być samą jedną, 
swobodnie wspominać, marzyć... Ale to ciągłe tu
taj tow arzystw o matki, jej zapytania i w yrzuty , 
jej zgryzoty i nocne płacze... ach i ten sposób ubie
rania się jej, mówienia, chodzenia, samo brzmienie 
jej głosu, sama ciemność skóry, oblekającej tw arz 
i ręce. Już i dawniej, od dzieciństwa praw ie raziło 
to ją i niechęcią napełniało, lecz w  sposób nieokre
ślony, głuchy. Teraz w szystko przed oczym a jej 
uwypukliło się i wyrosło, a w  myśli nabrało okre
śleń w yraźnych i śmiałych. Teraz przychodziły 
chwile, w  których śmiało przed sobą w yznaw ała, 
że m atka budzi w  niej uczucie bardzo podobne do 
odrazy, takiej zwyczajnej, fizycznej odrazy, jaka 
czasem przejmuje ręce białe i delikatne przy doty
kaniu rąk zczerniałych i zgrubiałych, jaka czasem 
nerwami spragnionemi pieszczoty aksamitnej 
w strząsa tw arde i szorstkie dotknięcie.

Ale zdarzały się też chwile inne, niewiedzieć 
skąd pochodzące: z głosu natury, ze wspomnień 
dzieciństwa może pochodzące, chwile, w  których
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Inę fala uczuć nienazwanych, a nagłych ku matce 
rzucała. W tedy z ramionami dokoła grubej kibici 
zarzuconemi i z głową na jej kolanach szeptała.

— Mamciu! Mamciu kochana! Ja  wiem... ja 
wiem... ale nie mogę... dopraw dy, mamciu, ja ina
czej nie mogę... nie mogę...

O czem w iedziała? czego nie m ogła? Nie po
wiedziała tego, nigdy, niepotrafiłaby powiedzieć, 
bo w  uczuciach i myślach jej panow ały chaos i za
męt, w iały burzliwe w ichry, leciały przeświecone 
jaskraw em  światłem  tum any kurzaw y. A pani Te
resa na te pieszczoty i bełkotliwe w yznania córki 
w  sposób rozm aity odpowiadała: niekiedy w za
jemną pieszczotą i drżącej troskliwości pełnemi za
pytaniami, ale niekiedy, gdy czuła.się bardzo, bar
dzo, prawie nad siły, zgnębioną, zgryzioną, strw o
żoną, zmęczoną, niecierpliwem sarknięciem i gnie- 
wnemi słow y:

— Niewiem — mówiła—czego nie możesz i co 
się z tobą dzieje, ale czuję, że coś niedobrego się 
dzieje i że w ysłać cię ztąd muszę... Do Leszczynki 
pojedziesz... już pisałam do Teleżuka, aby po cie
bie przyjechał... i pan Koniecki w  tych dniach do do
mu jedzie, zabierze cię i może u nich, u Korneckich, 
nim do Leszczynki przyjadę, przesiedzisz... Tu nie 
zostaniesz... Niańką twoją tu być czasu i siły nie 
mam... a pociechą i pomocą matce być nie umiesz... 
serca nie masz...

W tedy Ina z wybuchem obrazy i żalu zryw a
ła się od kolan matki i cała w  ogniu, ostre b łyska
wice z oczu w yrzucając, wołała, że ani do Leszczyn-
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ki, ani do Korneckich nie pojedzie za nic, za nic, że 
prędzej da się zabić, aniżeli tam pojedzie, że m atka 
jej nie kocha, że jest ona nieszczęśliwa i od nie
szczęścia swego choćby na koniec św iata, uciecby 
pragnęła.

Potem  obie milkły, obie rozjątrzone, obrażone, 
rozżalone i resztę dnia lub wieczoru spędzały w  mil
czeniu, czasem ukośne, niechętne, lub niespokojne 
w ejrzenia na siebie rzucając.

A przyszedł dzień, k tóry ukazał Ince dw a 
zw ierciadła, w zwierciadłach dwie przyszłości 
i rzekł: „w ybieraj44!

Kiedy pani Teresa śpiesznie biegła z więzienia 
do domu, aby zobaczyć, czy jest tam jej córka, a je
żeli nie jest, szukać gdzie jest, jak nieraz już byw ało, 
i u w szystkich znajomych o nią się dow iadyw ać, In
ka w najodludniejszem miejscu zamiejskiego parku 
z Heleną Iwanówną rozmawiała. Za osłoną drzew  
i krzewów, na małej ławce, bardzo blisko siebie sie
dząc, szeptem obie mówiły. Mówiły cicho, szybko, 
niezmiernie żywo, wzajem sobie mowę przeryw a
jąc, jak mówić zwykli ludzie, śpiesznie naradzający 
się i silnie wzruszeni.

* — W ięc za trzy  dni — szeptała Inka — więc 
już za trzy  dni... wyjeżdżacie... a cóż ja pocznę, co 
ja pocznę, co ja nieszczęsna pocznę... ja z despe
racji nie wiem, co sobie zrobię... zwarjuję chyba, 
utopię się...

Za rękaw  sukni ją chwytając, Helena Iw anówna 
w mowę jej wciąż wpadała.

— Ależ posłuchaj, duszeńka, posłuchaj tylko...
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mówić mi nie dajesz., ciągle przerywasz... Jaż mó
wię, że jest sposób tak zrobić, abyś nie potrzebo
w ała desperować, warjować...

Ale Inkę burza rozpaczy poryw ała, ogłuszała, 
myśl i uwagę jej od tow arzyszki odrywając. Czo
ło rozpalone w obu dłoniach ściskała, łzy po zbla- 
dłych policzkach jej płynęły. Jednak szybko, nie
przerwanie, gwałtownie szeptała:

— Mama o niczem nie wie, ale domyśla się, 
niepokoi się, w yrzuty  mi robi, chce mię do Le- 
szczynki, albo do Korneckich, sąsiadów naszych, 
w yprawić. Ja  nie chcę do Leszczynki! Ja  nie chcę 
do Korneckich! Tam grób! Tam noc! Ja  nie chcę 
grobu! Ja  lękam się nocy! Ja  teraz dopiero pozna
łam, co to prawdziwe życie, co radość, co szczę
ście....

P łaczem  zaniosła się, a Helena Iwanówna dło
nią usta jej zam ykać próbowała.

— Jaż tobie mówię, duszeńka, że jest sposób... 
posłuchaj tylko! Jest sposób, abyś od grobu i od 
nocy..

— Jaki sposób! Niema żadnego sposobu! 
W szakże wyjeżdżacie, Heleno Iwanówno... i on... 
za kilka dni... O Boże mój, Boże! już za kilka dni...

Zniecierpliwiona, czy rozczulona, obu tych zre
sztą uczuć zapewne doświadczając, Helena Iwanó
wna, jak sęp gwałtownie dziewczynę szlochającą 
w ramiona swe porwała, do boku swego przycisnę
ła i głowę jej jak na poduszce na piersi swej oparł
szy, w  samo praw ie śliczne uszko, z pod ślicznego 
kapelusika wyglądające, szeptać zaczęła. Cicho sze-
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ptała, długo szeptała, czasem krótkie pocałunki po 
tw arzy Iny rozsiewając, czasem śmiejąc się cichut
ko, pieszczotliwie. Z szeptania jej w yb ija ły  się nie
kiedy słowa, głośniej nieco wymawiane, kniaź... 
rozwód... ślub... Lubienie... Petersburg... kniahini... 
bale... rysaki... mąż k r a s a w  ie c..

Ina nie płakała już, lecz drżeć zaczęła i tak 
drżała, że Helena Iwanówna zlękła się może, aby 
z ław k i nie spadła, bo z w ielkim  szelestem c z e s u 
c z o w y c h ,  bombiastych rękawów, mocniej jesz
cze do siebie przycisnęła, szeptać, chichotać, cało
wać nie przestając, aż nakoniec...

Po chw ili dość długiej zgrabne, szczupłe, 
w  b ia ły muślin obleczone ramiona dziewczyny w y 
ciągnęły się ku górze i szyję przyjaciółki, trochę 
krótkawą, trochę grubawą z taką nagłością i mo
cą objęły, że aż na czarnych jej włosach przekrzy
w ił się kapelusz z kw iatów  bzu upleciony i rozko
łysa ły  się we wszystkie strony jego małe, białe 
piórka.

Oznaczałże ten milczący, namiętny, długi 
uścisk Inki trwogę czy radość lub wdzięczność, tu
lenie się pod opiekę czyjąś i oddawanie się w  moc 
czyjąś, czy wszystko to razem zmieszane, wzbu
rzone, skłębione w  jeden poryw, w  jedną żądzę, 
w jeden szał?

W krótce potem Ina do mizernej izdebki swej 
wchodziła, a pani Teresa zadziwiła się, ujrzawszy 
ją tak łagodną, cichą, czułą, jaką tu nie byw ała już 
oddawna. Zaraz odedrzwi pogarnęła się ku matce 
i dziwnie pokorna, zamyślona w  obie ręce ją poca-
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łowała. Potem, jakby zapytania i w yrzu ty  uprze
dzić pragnąc, mówić zaczęła, że była w  parku, że 
teraz tam spireje przepysznie kwitną i Leszczynkę 
jej przypomniały, że jutro pójdzie z matką do w ię
zienia i trochę kw iatów  tych braciom zaniesie. Za
paliła małą lampkę i zaczęła przy świetle jej suk
nię matczynę w  kilku miejscach rozdartą napra
wiać.

Pani Teresa niedowierzająco i niespokojnie zra
zu na córkę patrzała, lecz wkrótce radość błoga do 
serca wstępować jej zaczęła.

— Jaka ona śliczna, jaka miła, gdy tak uspokoi 
się, złagodnieje, nad robotą jaką złotą główkę swą 
pochyli! Bajecznie do ojca podobna! Te same oczy 
i włosy... te same wady i ten sam czar! I tak samo... 
raz anioł, raz szatan!

A Inka szyła i niekiedy szafirowe oczy swe 
z anielskiem spojrzeniem na matkę podnosząc, mó
wiła, że szkoda, ach jaka szkoda i jakie nieszczę
ście, że w yrok na Janka i Olka nie kniaź, ale ten 
jakiś nowy i niewiadomy wydawać będzie...

— A ty  skąd wiesz o tern? — zadziwiła się p. 
Teresa.

Z łagodnem wzruszeniem ramion odpowie
działa.

-S łysza łam ... wszyscy o tern mówią... Kniaź 
wczoraj urząd swój złożył i dziś już w  komisji nie 
zasiadał.

Słyszała o tern istotnie od niego. On dziś 
u Heleny Iwanówny blisko, blisko niej siedząc i rę
kę jej w  swojej trzymając, mówił.

21
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— Ja  na braci waszych, Ino Juljanówno, w y 
roku w ydaw ać nie będę, bo z góry p r z y k a z a n o ,  
abym był srogim... więc kamienia tego nie położę 
i dołu tego nie wykopię pomiędzy tobą, a sobą, ty  
moja ukochana, upragniona...

Gorąco żaru i wino upojenia napełniły jej pierś 
i głowę, gdy teraz delikatnemi nićmi dziurę w  su
kni matczynej cerując, słowa te wspominała. Mia
ła takie uczucie, jakby ta dziura i to cerowanie 
w  palce ją piekły, jednak cerow ała dalej cierpliwie 
i gdy po chwili oczy na matkę podniosła coś na* 
kształt żaru w nich błysnęło. Na myśl, co za dni pa
rę stanie się, stać się musi, co pomiędzy nią i m atką 
jej, jak kamień i jak dół — o, jak głębokij legnie, 
serce jej uszka pokazało... na chwilę.

Pani Teresa z zaciśniętemi kurczowo rękoma, 
z głęboko wpadłemi oczyma, siedziała na łóżku 
zdruzgotana, zgnębiona. Synami zajęta, o pieniądze 
na dalszy pobyt w  miasteczku skłopotana, nikogo 
ze znajomych w ostatnich dniach nie widując, o tern, 
że zmiana dla niej straszna już zaszła nie wiedziała.

Co teraz nastąpi? o, Boże, co nastąpi? I kiedy 
nastąpi? Rychło zapewne, rychło. Wóz, albo prze
wóz. Niebo albo piekło. Z Jankiem i Olkiem do Le-
szczynki powróci, albo...

Dwa dni upłynęły i — w yrok zapadł. Podpisa
ła go ręka, od ręki kniazia czerwieńsza... rozkazowi 
zresztą, otrzymanemu z góry, posłuszna.

Zsyłka do Permu, w  czasie jaknajkrótszym , pod 
zbrojną strażą, mali buntownicy odwiezionymi zo
staną do najbliższej—jednak dalekiej stacji kolei
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żelaznej, a stam tąd parowozem, na granicę dwóch 
części kuli ziemskiej, pod stopy Uralu...

...Z tw arzą, która powlekała się barw ą ziemistą, 
z powiekami w pociemniałych oczodołach od płaczu 
krwawem i p. Teresa stała przed więziennemi w ro
tami i patrzała na oddalający się dwukonny wóz... 
Dopóki tylko dojrzeć je było można, patrzała na co
raz dalej oddalające się, oddalające dwie małe, bla
de tw arze, które na wozie obracały się ku niej, jak 
opłatki świecąc w śród podniesionych dokoła luf 
i bagnetów.

Ody na zakręcie drogi zniknęły — odeszła.
Nie biegła, nie pędziła; szła powoli z piersią 

ciężko dyszącą, z plecami, poraź pierw szy w życiu 
przygarbionemi.

Nic dokoła nie widziała, nie słyszała, o niczem 
nie myślała. Dusza jej krw aw ym  gwoździem przy
bita do tych małych, bladych tw arzy, które tylko co 
w oddaleniu z przed oczu jej znikły, wlokła się za 
niemi cała, w suw ała się pomiędzy otaczające je ba
gnety, kreśliła nad niemi obronne i opiekuńcze krzy
że całow ała żegnała spłakane oczy Olka, jak płótno 
zbielałe, lecz hardo zaciśnięte usta Janka.

Nakształt ranionego zwierza, który instynktem 
gnany, czołga się ku legowisku swemu, aby paść na 
nie i skomląc z bólu, ranę swoją lizać, pełzła raczej 
niż szła ku swej najętej, mizernej izdebce...

Tu, na drzwi izdebki spojrzawszy, przypomnia
ła sobie.

— A Inka?



Gdzie jest Inka? Miała w net za nią przybiedz 
do więzienia i ostatnie godziny te spędzić z braćmi, 
a tylko na chwilę czegoś jeszcze do miasteczka...

— Zaraz przybiegnę, mamciu, zaraz przy
biegnę...

Miała kapelusz na głowie, w  ręku parasolkę, 
na policzkach rumieńce silne i w  oczach łzy...

— Niech mamcia idzie, ja zaraz przybiegnę...
Odbiegła, wróciła, uścisnęła matkę. Dziwnie

uścisnęła, mocno, długo. Ale pani Teresa nie dziwi
ła się. W  dniu tak  strasznym , w  tym  piekielnym dla 
niej dniu... że córka zapłakała, uścisnęła, cóż dziw
nego?

Jednak nie przyszła! Cóż to znaczy? Gdzie 
jest?  Co się z nią dzieje?

Niecierpliwie, silnie, głośno pchnęła przed so
bą drzwi izdebki. W eszła.

Niema Inki.
Coś się działo w  tej izdebce, coś się tu działo!
Szuflada starej, krzywej komody, w  której In

ka swoje różne muślinki, paski chowała, w  całej 
szerokości w yciągnięta, pusta. Miejsce na ścianie, 
gdzie sukienki swoje zawieszała, puste.

Jezus Marja!
Na stole, o szklankę z niewypitem mlekiem 

oparta, karta papieru jej ręką zapisana.
O, Jezus, Marja!
„Moja kochana mamciu! Mnie bardzo przykro, 

ja bardzo żałuję, że mamcię rozgniewam i zm artwię, 
ale inaczej nie mogę! Nie mogę! Kiedy mamcia czy
tać to będzie, ja daleko już stąd... daleko... Mnie na-
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w et smutno, że mamę porzucam, ale tak kocham, 
tak nad życie, bez granic kocham... Mama zna jego... 
to kniaź Borys... I on kocha mię szalenie, bez gra
nic, ale ja nie z nim jadę, tylko z pewną przyjaciół
ką jego i moją, u której też w  Petersburgu mieszkać 
będę, dopóki ślubu z sobą nie weźmiemy... A kiedy 
już zostanę żoną kniazia, co w krótce nastąpi, w szyst
kim nam będzie lepiej. On dla Janka i Olka powrót 
do domu wyjedna, a Brońcią i Ludwinką ja zaopie
kuję się, aby im edukację świetną...“

Było tam pisma więcej jeszcze, w iele; w y
raźniejsze od innych w ystępow ały w śród niego sło
w a: „miłość“, „szczęście“, „przesądy", „wszędzie 
ojczyzna może być", „w szystkie w iary  sobie rów 
ne", ale pani Teresa czytać dalej nie mogła, bo 
z trzęsących się rąk jej w ypadła kartka papieru 
i szeroko, szeroko rozw arły się te ręce, a potem 
głośno klasnęła w  dłonie, gdy z ust tak jak ta kartka 
zbielałych, w ypadł krzyk:

— Łajdaczka!
Padł krzyk ten w ciszę izdebki, jak kamień w  

wodę i długo po nim nic nie następowało. Jak w  ka
mień obrócona stała p. Teresa z rękoma rozpostar- 
temi, z oddechem w piersi krótkim i świszczącym, 
z czołem, wargam i i policzkami drgającemi. W  ciem
nych, głębokich oczodołach, pod zakrwaw ioną od 
łez powieką, gorzało płomię gniewu i morze po
gardy rozlewało się po ustach, gdy wychodzić z 
nich począł dyszący, syczący szept:

— A niedoczekanie twoje, abyś ty... dziećmi 
memi... opiekować się miała... ty... ty...
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I nagle krzyk znowu przeraźliwy, ogromny, 
podobny tym, jakiemi matki wtórzą zabijaniu gwoź
dziami trumnie ich dzieci.

  Inka dziecko moje! Jezus Mar ja! Inka mo
ja, Inka!

Runęła na ziemię, ramiona na mej rozpostarła, 
palce wbiła w deskę podłogi, czołem o podłogę 
uderzyła i — nieruchomą pozostała, a tylko z piersi 
jej dobywać się poczęły dźwięki bez słów, głośne, 
nieustanne, podobne do szlochów suchych i nigdy 
skończyć się nie mających, podobne do tego wycia, 
z jakiem niekiedy nad rozłogami śniegów latają zi
mowe wiatry.

Tak u zwalisk zburzonej Troi, Hekuba, Prya- 
mowa żona wyła z żałości po synach pobitych 
i uwięzionych córkach.



BÓG WIE KTO.
(R . 1863).

...A teraz, opowiem z dziejów wiosny owej hi
storyjkę śmieszną.

Jakto, — dziwisz się, — pośród tragedji takiej— 
śmiech? O, moja droga, życie jest zlepem gliny 
i marmuru, uplotem sznurów pereł i sznurków 
korali.

Perłow e gamy śmiechu nad koralową strugą 
krwi, cień nocy na jutrzni porannej, cień grzechu 
na szacie anioła, na złotogłowiu łzy, — skaczący 
i ubielony klown w  ponurej celi smutku.

W szystko byw a i byw a razem, w  jednym mo
mencie czasu, — w jednem sercu ludzkiem.

Pewien pisarz słynny ilekroć kreślił słow o: 
życie, tylekroć obok umieszczał w  nawiasie inne: 
galimatias.

Galimatias taki, że niech już w  niem samo ty l
ko oko Boże rozróżnia glinę od marmuru, rdzę, któ
ra plami płatek białej róży, od spalonego w  żarach 
słonecznych jej serca, śmiechem dzwoniące per
ły—od sznurów korali, ciekących kroplami krwi...
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I to zważ jeszcze, że im serce głębsze, im kla
w iatura jego szersza i cieńsze, zwinniejsze palce, 
które klawiszami poruszają, tern częstszemi być 
w niem muszą spotkania chmur z błękitem, w yb ie
lonych klownów z czarnemi smutkami, rdzy z bia
łością, łez ze śmiechem...

*

Oj, byłyśmy, by ły  za śmiech ten nasz długo 
gderane! Oj, byłyżeśmy za ten nasz figiel gro
mione!

Bo i trzeba było młodości bujnej, lekkomyślnej, 
rozbawionej, rozpieszczonej, aby figla podobnego 
spłatać; bo i trzeba było szczęścia dużego, aby zań 
pokuty nie ponieść...

Dziewięć nas wszystkich było i m iały widok 
ciekawy, a śmiem powiedzieć—i ładny, ktoby nas 
dnia owego, w  tym  pokoju i naokoło stołu tego w i
dział.

W  początku marca powiedziano nam: robić
szarpie i bandaże, szyć koszule jedwabne i konfe- 
deratki; a tu marzec końca swego dobiega—i jesz
cze nie wszystko gotowe.

Wieleśmy już zrobiły. Żadna z nas już ani jed
nej szalki albo szmatki jedwabnej nie posiadałą, bo 
wszystkie poszły na te koszule, co to się ich brud 
ii robactwo nie imają. Skrzynki też sporej wielkoś
ci— z puchami szarpi, śniegami bielizny różnej na
pełnione. Ale konfederatki... Zaledwie przed paru 
dniami barankowe oszycie do nich przywieziono.

Nie nasza w ina! Miasteczko dalekie — i nikt
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w  niem dotąd o takich ilościach futerek baranko
wych ani słyszał. Z większego i jeszcze dalszego 
miasta sprowadzone spóźniły się, lecz gdy ty lko 
przybyły, wnet we wszystkie strony rozleciały się 
po sąsiedztwie w ici, na pilną, nagłą, wspólną robo
tę zwołujące.

Przyjeżdżajcie! przyjeżdżajcie!
Stefuniu, Oktuniu, Klemuniu, Maryniu, W incu- 

siu, Tosiu, przyjeżdżajcie! przyjeżdżajcie i zabie
rajcie się do szycia!

A może i pani hrabina przyjechać i szyć, szyć, 
szyć z nami zechce?

Naturalnie! — odpowiedziała — z chęcią w ie l
ką, z radością!

I śliczną Inkę, pani Teresy ubogiej, ale tak zac
nej, córkę, zaprosić trzeba? A jakże! naturalnie! 
czemużby nie?

Do okrągłej dziesiątki jednej zabrakło, ale ośm 
przyjechało, a że do mnie przyjechały, więc by
łam dziewiątą.

Przyjechały do mnie, bo ja wówczas—oho!— 
miałam skarb! Skarb ten miałam różany i złoty, 
który nazywa się miłość ludzka.

Nie wiem, za co. Może za młodość, może za 
wielką żywość, może za to, że serce nosiłam na 
dłoni, takie gorące, że strumienie cieplika dokoła 
rozlewało — i od tęcz, które w  niem grały roz
iskrzone.

A może to i nie by ł skarb rzeczywisty, ale ty l
ko w  jego rzeczywistość w iara? Już teraz i nie 
zdołam w  tej mojej pierwszej, bujnej młodości roz-



różnić, co było prawdą, a co tylko w iarą, jeszcze 
przez żadne zmienne albo zimne usta nie zdmuch
niętą.

Dość, że wówczas, kiedy zaśmiałam się, w szys
cy się śmieli, kiedy zapłakałam, w szyscy przybie
gali pytać: Czego? czego? kiedy oddalałam się, 
w szyscy wołali: nie odchodź a kiedy zaw ołałam : 
przybyw ajcie! w szyscy przylatywali.

P rzez całe przedpołudnie—powóz za powozem, 
powozik za powozikiem — przed ganek domu za
jeżdżają.

Oktunia, zgrabna jak ulana, w  amazonce i ka
pelusiku z piórkiem, jak z angielskiego sztychu zdję
ta, konno przyjechała.

Pani hrabina, piękna, silna brunetka, jedną hi- 
storję tragiczną za sobą, a drugą przed sobą m ają
ca, dziś w yskoczyła z karety, śmiejąc się i czarne 
błyski dżetów, które suknię jej okryw ały, na 
w szystkie strony rozsiewając.

Inkę m atka przysłała wózkiem jednokonnym, 
przez chłopa w baraniej czapie powożonym.

Niewiele przed południem w szystkie byłyśm y 
już zgromadzone w  różowym pokoju.

Salonik nie duży, do większego przylegający 
i taki różowy, jak młodość moja. Na różowość mło
dości mojej poczynały w ypływ ać nieśmiało jeszcze 
pełzające lub szybko przelatujące chmurki, ale w  po
koju firanki u drzwi i okien, obicie na sprzętach, a ra 
beski na ścianach—różowe. Tylko przez dwa okna, 
z za festonów firanek, szare niebo m arcow e i szara 
mgiełka m arcowego deszczyku zaglądały, sprze-
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czając się z kwiatami. Bo tu i owdzie, na gzemsie 
kominka, na etażerkach, stolach, pomiędzy białemi 
kolumienkami, zdobiącemi biurko staroświeckie, w 
wazonach i wazonikach—rośliny kwitnące. Oprócz 
kwiatów, na gzemsie kominka jest jeszcze kot czar
ny, który u ram wielkiego, męzkiego portretu w kłąb 
zwinięty, śpi aż chrapie. Przez okna, w szarej 
mgiełce widać drzewa, drzewa, drzewa, a ponieważ 
bezlistne są jeszcze, więc śród nich ciemne od w il
goci szlaki alei, alei, alei...

Ciasno dziś w różowym pokoju. Przeciwko 
zwyczajowi, pośrodku stoi długi stół, a dokoła sto
łu, na dziewięciu różowych krzesłach siedzimy 
wszystkie dziewięć, różowe, od powitań serdecz
nych i serdeczniejszego jeszcze nad nie zapału.

Na wysokich poręczach krzeseł, już i wówczas 
staroświeckich, na kanapie rozłożystej, na bocznych 
stolikach — etażerkach, biurku — rozwieszone, roz
łożone materjały wełniane trzech kolorów. Białość, 
amarantowość i szafirowość.

Pokój wygląda jak wielkich rozmiarów sztan
dar narodowy. Pstro i pełno. Tak pełno, że ilekroć 
która z nas wstanie i po pokoju się obróci, tylekroć 
coś białego, amarantowego, lub szafirowego zkąd- 
ciś ściągnie i za sobą pociągnie, a inne przestrzega
ją: Ostrożnie! Kaszmir splamić się może! Bo z ka
szmiru tych trzech kolorów szyją się konfederatki. 
Jak w  nich partja ładnie wyglądać będzie!

— Jak łan kwiatów! — poetyzować zaczynam.
— Jak maki, z bławatkami zmieszane — ru-



mieniąc się i z cicha poetyzowanie kontynuje S te
fania.

M ężatką już jest od lat kilku i panią dużego, bo
gatego domu a nic jeszcze nie zdołało, choćby o pół 
tonu, podnieść skali jej nieśmiałego głosu, ani od 
częstych rumieńców ochronić tw arzy—białej w śród 
bardzo czarnych włosów.

— Nie jak maki, ani żadne inne kw iaty, ale — 
jak wielki trzykolorow y sztandar w yglądać będą!

Słow a te, z szerokiem gestem ramienia w ym ó
w iła najw yższa z pomiędzy nas w zrostem  i oczy 
najsmutniejsze, a czoło najbledsze m ająca Klemu- 
nia Koniecka. Najpoważniejszą też z pomiędzy nas 
była może dlatego, że najstarszą, bo m iała już lat 
aż 25. Z drugiego końca — cyfra w ieków  naszych 
zam ykała się ośmnastu latami ślicznej Inki.

W  pokoju pstro, ale na nas pstrocizny żadnej 
niema, o, nie! Żałoba narodowa. Suknie czarne, 
ozdoby z dżetu lub polerowanej i kunsztownie w y 
rabianej stali. W łosów tylko cała gam a: od kruczo 
czarnych, przez różne odcienia złota, do jasnych, 
jak len.

Zrazu duży był gw arek głosów. Oglądanie 
rnaterji, chwalenie, ganienie, narady, zwrócone do 
mnie zapytania.

— Ile ich uszyć m am y?
Krótko, lecz z dumą odpowiadam.
— Sto.
Aż krzyknęły.
— Tak wiele!
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— Daleko więcej trzeba. Części ty lko podję
łam się za siebie i za was.

A no, dobrze! Zrobi się! Szkoda nawet, że 
nie więcej. Zawiniemy się i dzień, dwa, trzy...

— Tydzień, dwa! — reflektuje Klemunia.
— Niech sobie i tydzień albo dwa! Kamieniem 

zasiądziemy i będziemy szyć, szyć, szyć...
Zaczynajmy tedy! Dobrze, ale, nim szycie roz

począć, skroić wprzód trzeba. Według formy — tej 
oto! Która najlepiej kroić umie? Wincusia umie! 
Oto nożyce; prawdziwie krawieckie, doskonałe!

Rosła, zgrabna, hoża, stalowemi szpilkami 
u szyi, pasa i w łosów błyskająca Wincusia, w  od
ważnej i raźnej postawie u stołu staje, materje przed 
sobą rozkłada i—czach, czach, czach!

Okazuje się, że nieosobliwie umie. Już parę ka
wałków  kaszmiru zepsuła, lecz to jeszcze mała 
bieda.

— Dużo go jest, więc choćby go trochę i na- 
psuła... Ale baranków, wiecie co, że baranków zda
je się... mało...

Westchnienia trwożne.
— Tak, tak, bardzo ich jakoś mało! Broń Boże, 

nie wystarczy.
Wincusia tonem żałosnym:
— Boję się! niech kto inny...
Ba! łatwo powiedzieć! ale kto?...
— Może pani hrabina umie?
Wstrząsnęła się przecząco, tak, że aż czarne 

błyski dżetów dokoła siebie rozsypała.
— Jak żyję, nie kroiłam nic!
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— Oktim iu! może ty...
Amazonka, igłę z nicią przez kaszmir prze

wlekając i g łow y jasnozłotej z nad roboty nie pod
nosząc, głośno na cały pokój, na nutę słynnej w ów 
czas a rji: Rachelo, kiedy Pan, w  dobroci niepoję- 
ty “  — zaśpiewała i zatrelowała.

— Nie u-miem — nie u-miem — dajcieee-mi 
święęę-ty — pooo-kój!

M ary lk i Jaroszyńskiej zawołać, panna służąca 
to jest, której trzej bracia do partji idą. Ufać jej 
można, jak zresztą całej służbie.

Przywołana wbiegła. Sukienka w  żałobne 
kratki, głowa w  loczkach, żywa, fertyczna, śmia
ła. Dowiedziawszy się o co chodzi okiem znawczy
ni futerka barankowe, siwe i białe, obejrzała, po- 
czem ze wzruszeniem ramion:

— I to ma do stu czapeczek wystarczyć jeszcze 
takich kwadratowych! Żarty chyba! Ledwie mo
że do sześćdziesięciu wystarczy.

— Jezus Marja! Co ty  wygadujesz, M ary lko!
— Bóg wie, co pleciesz!
— Nie znasz się!
— Nieszczęście przepowiadasz...
— Tu żartów niema! To byłoby nieszczęście!...
— O nowem sprowadzaniu ani myśleć!...
— Gdzież tam! czasu już niema...
— Krój, M arylko! Zaczynaj krajać! Zobaczysz, 

że wystarczy...
Ręce błagalnie złożyła i głosikiem cienkim za

wołała:
— Boję się! Jak mamę kocham, nie wystarczy,
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a potem panie powiedzą, że źle w ym iarkow ałam  
i że to moja wina!

Nic tak łatwo do pasji doprowadzić nie może, 
jak strach. Strachem  zdjęła mię przepowiednia Ma- 
rylki, więc wpadam w pasję i nie wołam już, ale 
krzyczę, w prost krzyczę.

Pani Czernickiej tu poproś. Powiedz, że 
prosimy bardzo żeby przyszła!

Czernickiej! Czernickiej! Pow tarza za 
mną chór kilku głosów, a inne w ołają:

— Czernisi! Czernisi na ratunek zawołać!
Żona to nadleśnego, w oficynie mieszkająca • 

z mężem i z synem jedynakiem, którzy obaj do 
partji'iść  mają. O, ta na wszystkiem  zna się! Gdy 
idzie o gospodarstwo i wszelkie inne takie rzeczy, 
w szystko robić umie i robi gorliwie, sumiennie.

Wchodzi. W ysoka taka, że my przy niej Iiliput- 
ki, a taka od góry do dołu cienka i równa, że 
nić gładko wyprzędzioną przypomina. U szczytu 
główka mała, z małą tw arzyczką żółtą i małemi 
oczkami czarnemi, a z tyłu głowy ubożuchny w ar
koczyk, spiralną linją sterczący nad włosami, tak 
wygładzoneini i błyszczącemi, że zdaje się być 
bardzo obcisłym czepeczkiem z czarnego atłasu. 
Czarną suknię na sobie ma i na czole pod czarnym 
atłasem włosów zmarszczki bardzo sympatyczne, 
bo o jakichś poczciwych troskach i trudach opowia
dające, w yraźnie opowiadające.

Ciekawie na nas i na robotę naszą spogląda 
i, wezwaniem uradowana, z uśmiechem kłania się
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na wszystkie strony. A z naszej strony zgiełk w y
krzykników:

— Czernisiu, ratuj! Oto baranki!... Sto konfe- 
deratek uszyć! Zmiłuj się, zrób tak, aby w ystarczy
ło! Popatrz, pomiarkuj, wymierz, skrój!

Patrzała, miarkowała, na wszystkie strony ba
ranki obracała, milcząc. Zły znak, że milczy. Żaden 
grek w obraz Pytyi trwożniejszego wzroku nie 
wlepiał, niż nasz był w tej chwili.

— Cóż? Jak pani Czernicka o tern myśli?
— Co myślisz, Czernisiu?
A ona z zastanowieniem i tonem uroczystym 

odpowiada.
— Nic nie myślę. I nic teraz ostatecznego nie 

powiem. Straszyć nie chcę i obiecanek-cacanek nie 
lubię. Może wystarczy. Może nie wystarczy. Dob
rze miarkować i wymiarkować trzeba. Ale—że zro
bię wszystko, co w możności człowieczej jest, o tern 
panie upewniam, bo przecież to nie dla kogoś tam 
jednego, ale i dla szczęśliwości publicznej robota.

Lubiła czasem Czernisia mówić górnie i tę 
„szczęśliwość publiczną44 jakoś tak sama sobie w y
myśliła bo ilekroć dwa te wyrazy wymawiała, 
stawała się trochę rozrzewnioną i zarazem uro
czystą.

— O nożyczki proszę...
— Są! są. Oto są! Moja Czernisiu, moja złota, 

miarkuj, rozmiarkuj!
Ciężar nam wszystkim z piersi spadł. Już kie

dy Czernisia szemś się zajmie i o coś się postara...
Przy naszym stole z krajaniem swojem zmie-
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ścić się nie mogła, więc gdy przy bocznym stoliku, 
różne fraszki i fatałaszki z niego zdjąwszy, nad gó
rą barankowych futerek stanęła, to zdawać się mo
gło, że różowe tło pokoju przerżnęła kresa czarna 
i długa, u szczytu w  kropkę ze sterczącym  ku gó
rze ogonkiem zaopatrzona.

Milczenie na długo różowy pokój zaległo; tyl
ko w  nim osiem par rąk z igłami w  palcach — to 
podnosi się nad pochylone głowy, to opada, i dwoje 
nożyc, to otw iera się, to zam yka aż czasem zgrzy
ta. Nożyce Wincusi działają w  tempie spiesznym, 
Czernisi w  powolnym, ostrożnym. Patrzym y czasem 
na nią, gdy czynność krojenia na chwilę zaw iesza
jąc, przypatruje się rozłożonej na stole sztuce ba
ranków, wzrokiem ją przemierza, z palcem do ust 
przytkniętym  rozmyśla, rozw aża i dobra nadzieja 
do serc nam wstępuje.

Nadzieja! Tej pełne byłyśm y nietylko co do 
oszyć u kw adratow ych czapek. Najróżniejszemi 
głosy śpiewała ona w wiośnianych głowach na
szych, które dotąd czubkami fryzur zaledwie w y
chyliły się na św iat zawodowy, okrutny, i w  sercach 
naszych gorących, aż wrących, które brzegami 
w arg zaledwie ostrych brzegów puharu jego do
tknęły.

„O młodości...
Śnie na kwiatach,
Śnie mój złoty“...

Czemże są kw iaty młodości? marzeniem, co 
więdnie w  jesieni. Czem jej złoto? Nadzieją, co

22
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w  ogniu życia  topione, po drogach jego z serca 
w ycieka.

Za oknami szary deszczyk m arcow y m ży 
i m ży ; z przeciwnego końca domu dochodzą cza
sem brzm ienia męzkich głosów n iew yraźnie  i na d łu 
go m ilkną. Cisza.

W  ciszy różowego pokoju o jaskrawości trzech 
ko lorów , na w szystk ie  strony rozrzuconych, roz
legł się przyciszony, z głębokiem, piersiowem  
brzmieniem, głos kobiecy, k tó ry  m ów ić zaczą ł:

„O, matko Polko, gdy u syna twego 
W  źrenicach błyszczy genjusz świetność,
Jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego 
Dawne Polaków duma i szlachetność44...

Z robotą i rękoma na kolanach opuszczonemi, 
z bladem czołem, naprzód nieco podanem, Klemunia 
Boniecka m ów iła  w iersz, w szystk im  nam dobrze 
znany, przez w szystk ie  praw ie na pamięć umiany. 
Nie deklamowała, —  m ów iła. M ów iła  pow oli, zci- 
cha, spokojnie:

„Wcześnie mu ręce okręcaj łańcuchem,
Do taczkowego każ zaprzęgać woza:
By przed katowskim nie zbladnął obuchem,
Ani się spłonił na widok powroza44...

M ów iła  powoli, zcicha, spokojnie. T y lko  w  głę
bokim  jej głosie pobrzm iew ały czasem nuty bólu 
i smutku, a w  siw ych źrenicach, które z pod w yp u 
kłego czoła kędyś w  oddali tk w iły ,  p łonął ogień 
spokojny, rów ny, silny.
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j „Zwyciężonemu za pomnik grobowy 
Zostaną suche drewna szubienicy,
Za całą sławę krótki płacz kobiecy,
I długie, nocne rodaków rozmowy“ ...

U szyi jej, na czarnym staniku połyskiwała 
ramka stalowa, obejmująca portret Kościuszki.

Szyć nie przestając, wiersza na pamięć umia
nego słuchałyśmy tak, jak gdybyśmy po raz pier
wszy w  życiu go słyszały: z przyśpieszonem bi
ciem serc, z wilgocią na rzęsach. Hrabina west
chnęła głośno; może o swoich dwóch synkach ma
lutkich pomyślała. Oktunia szepnęła:

— Mój Stasik maleńki...
Wtem — u bocznego stolika zagrzmiało, runę

ło, jakby się trąba nad gruzami zburzonego Jeru
zalem rozległa.

To Czernisia nos utarła. A potem, przez chwilę 
jeszcze, w ielką chustą, łzy, po tw arzy ciekące, 
ocierała.

Aby zasiadaniem do stołu przerwy długiej 
w  robocie nie sprowadzać, śniadanie do różowego 
pokoiku przynieść kazałam. Na późny obiad, to już 
do sali jadalnej pójdziemy, ale teraz, byle jak, byle 
co, byle czasu tracić jaknajmniej! Co za szkoda, 
mój Boże, że człowiek, gdy ma coś lepszego i m il
szego do roboty bez jedzenia obejść się nie może! 
Niech tam w  sali jadalnej panowie dziś sami jedzą, 
a my tutaj, pręciutko. Panom dziś tutaj przycho
dzić nie wolno, bo swemi żartami, wiecznem swo- 
jem sprzeciwianiem się — ty lkoby przeszkadzali.
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Przyszli jednak. Trzech domowych było 
i czw arty  gość. W  przerw ie śniadaniowej przyszli, 
gdy Oktunia, bezkresny tren amazonki swojej pod
niósłszy, do salonu przyległego wybiegła, przy 
fortepianie usiadła i silnym sopranem na cały dom 
zaśpiew ała: „Rachelo, kiedy Pan, w  dobroci nie
pojęty"...

G w ar powstał, panowie weszli i śpiewaczkę 
otoczyli, prosząc, aby jeszcze co zaśpiewała. W ięc 
nastąpiły „Les adieux“ Szuberta i „Bywaj dziewczę 
zdrow e. Ojczyzna mię w oła“.

A czas uciekał.
— Oktuniu, dość śpiewania! szyć trzeba!
Zerw ała się od fortepianu, w  trenie amazonki

zaplątaw szy się, o mało nie upadła, lecz zwinna, jak 
sarna, z więzów się w yw inęła i krzesła swego do
padłszy, już szyje, szyje. A my panów nietylko 
z różowego pokoju, ale wogóle z pobliża swego 
wydalić usiłujemy. Niech sobie na drugi koniec do
mu idą, niech nam co prędzej z oczu schodzą, niech 
nam nie przeszkadzają.

Oktunia ani na mgnienie oka szyć nie przesta
je, pełnym głosem, na nutę „Rachelo, kiedy P an“ 
śpiew a:

— Niech dają nam święęę—ty — poooo—kój!
Nie chcą zrazu odchodzić, opierają się, proszą,

aż na koniec ogłuszeni zakrzyczani, oddalają się, 
a w  różowym pokoju znowu milczenie, szycie, rę 
ce to podnoszą się, to opadają, czasem stalowa 
iskra na staniku lub w  splotach w łosów  błyśnie, • 
czasem nożyce zazgrzytają.



—  341 —

Bo Wincusia i Czernisia bez przestanku kroją 
i kro ją; pierwsza raźnie i szybko, druga — różową 
ścianę wciąż długą, czarną kresą przerzynając, roz
ważnie, uroczyście.

Wtem turkot kół na dziedzińcu. Ktoś przyje
chał. Tosia zarumieniła się, Ince igła z palców w y 
padła.

Może wesoły Oleś! — żartujemy z pierw
szej.

Może p. Gustaw! — drażnimy się z drugą.
Ale że nic wcale, oprócz niewyraźnych w  od

dali głosów i kroków dosłyszeć niepodobna, więc 
Inka podnosi na nas oczy i z najsłodszą swoją min
ką proponuje.

— Pójdę, dowiem się kto przyjechał.
— Owszem prosimy. — W ybiegła i rychło, 

z gieckim noskiem na kwintę spuszczonym, po
wraca.

— Pan Burakiewicz przyjechał — mówi.
No, kiedy pan Burakiewicz, to nic wcale nas 

ta w izyta  nie obchodzi. Z widzenia go tylko znamy 
i to rzadkiego. Sąsiad, ładny majątek w  pobli
żu ma, ale panują jakieś tam przeciwko niemu 
uprzedzenia. Ważne to, że, niezbyt dawno w  strony 
te przybyły, krewnych ani dawnych znajomych tu 
niema. Obcy i — Bóg wie kto. Ale ważniejsze jesz
cze, że towarzyska strona jego niezmiernie wiele 
podobno do życzenia pozostawia. Elegantem po
dobno chce być i raz do kościoła przyjechał tak 
obficie jakiemiś okropnemi perfumami oblany, że 
pewna sąsiadka nasza, osoba słabowita i wielce



—  342 —

trefna, zemdlała i z ławki kościelnej spadła, a mo
dlący się gdzieś w pobliżu marszałek Boniecki tak 
się rozkichał, że aż mu nos nieco spuchł. Napoleona 
III-go stale podobno nazywał Bonapart, na istnie
nie końcowego e w tern nazwisku na żaden sposób 
zgodzić się nie chcąc i często-gęsto do mowy swej 
djabła mięszał, jako to: pal go djabli! Niech go dja- 
bli porwą! djabli wiedzą, co to znaczy etc. I „szel- 
mę“ także mięszał. Ktoś słyszał go mówiącego: 
„djabli wiedzą, co ten szelma Bonapart dla nas za- 
pazuchą swoją chowa“ a raz zapytany, jak mu się 
jakaś panna podoba, odpowiedział: „śliczna szel
ma, jak sto djabłów“ !

Człek tedy niewykształcony i nieuobyczajony 
prostak. Ekonomski syn podobno czy coś podobne
go. Bóg wie kto. Ale myśmy o tern wszystkiem ze 
sfyszenia wiedziały. Z interesami tu i ówdzie przy
jeżdżał czasem, lecz tylko przez gospodarzy domu 
przyjmowany gospodyniom ich nigdy przedstawia
nym nie bywał. N’e t a n t  p a s  p r ć s e n t a b l e ,  
do towarzystwa nie należał. Ale też można było 
powiedzieć, że się do niego wcale i nie garnął. Bez- 
żenny, niemłody, żył na stronie, nikomu się nie na
rzucał, spokojnie sobie starzejąc i siwiejąc, gdyż, 
parę razy spostrzegłszy go w kościele i pobliz- 
kiem miasteczku, wiedziałyśmy, że ma srebrną si
wiznę na głowie i wokół twarzy. A tw arz ta, mocno 
rumianą cerą właśnie do nazwiska mu przypadała, 
dwojgiem tylko oczu bardzo błękitnych i błyszczą
cych śród czerwoności ogólnej świecąca. Było to 
tak zupełnie, jakby kto w ćwikłowy burak wprawił
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dwie od rosy błyszczące niezapominajki i w szyst
ko razem na srebrnej kądzieli położył.

Nic wcale tedy nie obchodziło nas to, że p. Bu- 
rakiewicz za interesem jakimś zapewne do gospoda
rza domu przyjechał i szyłyśmy dalej, w  robocie 
i milczeniu pogrążone, gdy nagle głos na uroczystą 
nutę nastrojony mówił.

— Memento mori!
To Oktunia, ręce na kolana opuściwszy i ża- 

łośnym wzrokiem po nas wodząc, słowa te pogrze
bowe wymówiła i dodała.

—- J a k  w  klasztorze, gdy na Silentjum za
dzwonią...

— Jak u kamedułów, — szepnęła Stefunia.
— Dla czego nie rozmawiamy? — Rozma

wiajmyż!
Aha? Dla czego nie rozmawiałyśmy! Łatwo to 

powiedzieć: rozmawiajmy! Kiedy ręce niewprawne 
coś z wielkiem staraniem i niemniejszym zapałem 
robią, usta aż oddymają się, lub aż zaciskają się 
z gorliwości, z wysilenia, a głowa im słów żadnych 
nie podpowiada.

— Przeczytajmy cokolwiek!
— Niech kto głośno poczyta!
Dobrze! Ale w  takim razie jedna para rąk od 

roboty się oderwie. No niech tam! Godzinkę, jaką, 
dwie — para rąk popróżnuje, za to innym przy
jemniej pracować będzie.

Skoczyłam do sąsiedniego salonu wzięłam ze 
stolika ogromnie wówczas czytywaną, rozrywaną 
broszurę, w  której Edmund About dokonywa 110-
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wego podziału Europy i wyznaczał w  nim szero
kie miejsce Polsce w ielkiej, potężnej, niepodległej. 
Powszechnie utrzymywano, że pisarz ten by ł po
wiernikiem, zausznikiem cesarza franc. Napoleona 
III-go i że, jakby p. Burakiewicz powiedział, Bona- 
part ten sam mu ją podyktował. W ięc kombinacje 
polityczne szerokie i głębokie, zakreślanie nowych 
wcale granic państwowych całkowite przemalowy- 
wanie mapy europejskiej—i kolorem najróżowszym 
z różowych wymalowano na niej przyszłość Polski. 
A kiedy B o n a p a r t  tak myśli, takie układa plany 
i żyw i pragnienie, to już najpewniej tak się stanie, 
koalicja państw zachodnich na rzecz naszą się za
wiąże i wszystkie te zmiany, drogą pokoju albo dro
gą wojny przeprowadzi. I trzeba tylko, abyśmy sa
mi rąk i serc nie opuścili, abyśmy w  mężnej walce 
nie ustali, abyśmy jej sztandar jaknajdzielniej, jak 
najwytrwale j rozwijali, — a Zachód z pomocą nam 
przyjdzie i tryum f sprawiedliwości, wolności, t ry 
umf Polski, która od tak dawna za dwie te ideje 
cierpi i walczy — radosne surmy i trąby, rozgłośne 
hymny i peany, na wszystkie cztery strony świata 
rozgłoszą. Tak pisał na rozkaz podobno pana swego 
zausznik i powiernik Bonaparta. A gdy słowa pisa
nia tego, żywym  głosem odczytywane, rozlegały 
się po różowym pokoju, Boże! jaką radością skaka
ły  nam w  piersiach serca, jakie gorące hymny i pe
any wyśpiewały wiośniane nasze g łow y! Na 
cześć wspaniałomyślnego i rycerskiego świata, na 
cześć Bonaparta i sprzymierzeńców jego, na cześć 
blizkiego, niezawodnego, ogromnego trjumfu Pol-



ski, hymny i peany w yśpiew ywały głowy wiośnia- 
ne i wrzące serca nasze...

 ̂ A że potem te głowy i serca — tak zwiedzio
ne: przez życie szły i do mogił doszły, na świat 
i ludzi przekleństwa nie rzuciwszy — dziw!

Lecz wtedy — kiedy walce tej świętej i tak 
przez obcych nawet podniecanej dopomagać — to 
dopomagać, ze wszystkich sił, każdą krwi kroplą, 
każdą iskrą ducha! Cała krew nasza i cały duch 
nasz rwały się, pędziły do—dopomagania i szczę
śliwe czyniłyby wszystko... Ale tymczasem nic jesz
cze do czynienia nie było, oprócz życia.

Więc słuchając pieśni słynnego francuza, cud
nej pieśni, z wężowej gardzieli płynącej, szyłyśmy, 
szyły, szyły, czasem łzę rozrzewnienia z rzęsy 
ocierając, czasem twarze z nad roboty podnosząc 
i porozumiewawczo zamieniając się zachwyconemi, 
rajskiemi uśmiechy.

Nagle w drżący często od wzruszenia głos 
czytającej, w  wymowne słowa francuzkie wpadło 
podniesionym głosem wymówione jedno tylko sło
wo polskie.

— Zabrakło!
Jezus Mar ja! Krzyknęłyśmy wszystkie 

i, zerw aw szy się na równe nogi, otoczyłyśmy Czer- 
nisię, z której wyszło to słowo fatalne.

Z długiemi, cienkiemi ramionami wzdłuż figu
ry długiej i cienkiej opuszczonemi, stała Czernisia 
zasmucona, zmięszana, a my, oniemiałe zrazu 
z konsternacji, załamawszy ręce, lub z despera
cją niosłyśmy je ku głowom.
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W ięc tedy zabrakło!
— Do ilu zabrakło?
— W ykro iłam  siedemdziesiąt ośm... już przy 

końcu coraz węższe, węższe paski kroiłam... ale pa
nie Boże ratuj!... więcej nie wyszło. Do dwudziestu 
dwóch zabrakło!

Klęska nie tak ogromna, jak przepowiadała 
M arylka, jednak klęska.

Panie Boże ra tu j! bo innego ratunku znikąd nie 
widać.

Chyba do panów pobiedz i poprosić, błagać, 
aby coprędzej do miasta posłali, do tego dalekiego... 
Ba! czasu za mało... za mało... i jak tam jeszcze 
sprawi się ten posłaniec...

Niech która z nas sama pojedzie!
Łatwo powiedzieć! Każdej coś na przeszkodzie 

stoi i zawsze ten czas, ten czas! Lada dzień prze
cież wszystkiego od nas zażądać mogą, a tu — nie 
gotowe! Stefunia mówi, że od męża swego wie, że 
lada dzień... a kiedy naczelnik organizacji tak 
mówi...

Bieda! gorzka nawet bieda! Takiej drobnostki 
nawet nie módz porządnie zrobić! W styd ! W iemy, 
że w iny w  tern naszej niema, jednak wstydzim y się 
czegoś... może złośliwe żarty męzkie z roboty nie
wieściej przeczuwając.

Kiedy tak biedujemy i środki ratunku w ym y
ślamy, żadnego wymyśleć nie mogąc, drzw i od po
kojów dalszych uchylają się nieco i przez wązki ot
w ór nieśmiało zrazu wygląda utrefiona ładnie głowa 
M arylk i Jaroszyńskiej, a potem wysuwa się ze szcze-
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liny  całkowicie i dziewczyna z filuternym jakimś 
ognikiejn w  oczach do różowego pokoju wchodzi. W  
miłości własnej trochę zadraśnięta, trochę może za 
drzwiami podsłuchiwała, jak sprawa z barankami 
się rozstrzygnie i co Czernisia o niej powie, a teraz 
weszła i zcicha, spokojnie, lecz z czemś filuternem 
w  uśmiechu i w  oczach, mówić zaczęła.

— Proszę pań, przez przedpokój teraz prze
chodziłam i futro pana Burakiewicza widziałam... 
Takie śliczne baranki! Siwe, takie delikatne, od tych 
delikatniejsze... śliczne!

Aż policzek na dłoń opuściła z podziwu nad 
ślicznemi barankami p. Burakiewicza.

A my, na wieść tę, aż zadrżałyśmy od srogiej, 
piekącej, od zjadliwej pożądliwości—czy zazdrości. 
Jeżeli jest na świecie oskoma moralna, tośmy w te
dy napewno jej doświadczyły. Ot człowiek szczę
ś liw y, k tó ry  takie baranki ma!

— I całe takie futro barankowe ma?—głosami 
osłabłemi zapytujemy.

— Caluteńkie!—M arylka odpowiada, a filu ter
ne ogniki w  oczach aż żarzą się i uśmieszki po 
ustach jej, aż skaczą.

— Niech panie pójdą i zobaczą, że nie kłamię,— 
mówi.

To prawda; Żeby choć zobaczyć! Pójdźmy 
zobaczyć!

Wniosek uczyniony jest przez Wincusię, która 
z wielkiemi nożycami w  ręku nad stosem pokrojo
nych kaszmirów stoi, wszystkiemi swemi stalowemi
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szpilkami, broszkami, klamrami, błyska i w ygląda 
bardzo energicznie.

— Pójdźm y zobaczyć! pójdźmy!
Nie przez aklamację, bo nie jednomyślnie wnio

sek przyjęty został; Klemunia, Stefunia, Hrabina 
i jeszcze ktoś z miejsca się nie ruszyły, ale pięć 
poszło.

Aby do przedpokoju dojść, trzeba było przez 
dwa duże i dwa mniejsze pokoje przejść. Szłyśm y. 
Pochód otw ierała W incusia, nożyce przez roztarg
nienie wciąż w  ręku trzym ając, potem dwoma para
mi Oktunia z Tosią i ja z Inką, a za nami w  arier
gardzie dybała na długich swych nogach Czernisia, 
czarną, długą, kresę przesuw ając po obrazach 
i zwierciadłach, u ścian zawieszonych.

Zbitą grom adką skupiłyśmy się w  przedpokoju 
dokoła w ieszadeł, na których, — o Boże miłosier
ny! — futro pana Burakiewicza z baranków  si
wych... takie śliczne...

Ciche w ykrzyki i głośne westchnienia. Żeby to 
którego ze znajomych panów w łasność była! Może- 
byśm y w yprosiły, w ypłakały... na klęczkach choć
by paść... A tak, nieznajomy jegomość, Bóg wie kto... 
skąpiec też pewnie, ani myśleć o proszeniu... M yś
my w praw dzie w szystkie a w szystkie swoje suk
nie i inne ubiory jedwabne oddały... ale to co inne
go... kobietyśmy! A panów wogóle o cokolwiek pro
sić, to probować kamienie gryźć... zw łaszcza jesz
cze takiego... Bóg wie kogo!

Gdy tak biedujemy i lamentujemy, główka Ma- 
rylki Jaroszyńskiej z za ramion naszych się w ysu-
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wa... Niewiedzieć zkąd się wzięła, bo z nami tu nie 
szła i później zapewne cichutko się wsunęła, a teraz 
aż loczki jej nad czołem od energji trzęsą się i ręce 
szeroko się rozkładają, gdy ogromnie rezolutnie 
mówi.

— Jabym jedną połę ucięła — i już!
Skamieniałyśmy, zamarłyśmy z przerażenia,

którem propozycja ta nas przejęła, ale potem 
wskrzesłyśmy i poczęły zamieniać z sobą słowa 
cichutkie, szybkie, spojrzenia porozumiewawcze, 
palące... Aż przyszła sekunda, tak, na zegarze cza
su zadzwoniła sekunda (jeżeli wogóle zegar jaki
kolwiek sekundy wydzwania), w  której kilka ust 
jednogłośnie i z determinacją jak śmierć stanow
czą wyszeptało.

— Wincusiu odkroj połę!
Wezwana, cała w błyskawicach swoich stalo

wych ozdób i w  ognistych wypiekach, które na po
liczki się jej wybiły, jak jastrząb jaskółkę, jak chart 
zająca, jak podobno szatan duszę potępioną, futro p. 
Burakiewicza porwała i już je na stole przedpoko
jowym rozłożyła, gdy nagle zawachała się...

— Jakże to? tak z wierzchem, z watą, z pod
szewką razem ciąć?...

Do Czernickiej się zwróciła.
— Czerniusiu, poradź! Sama odkrój! Ty to po

rządnie przynajmniej zrobisz!
Sztuka byłaby u cudzego futra połę uciąć—po

rządnie! Więc też Czernisia obu rękami za głowę 
się schwyciła.

— Święty Boże, święty mocny! Jabym cudze
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futro... i jeszcze u takiego... Onby mię potem, spot- 
kawszy, w yła ja ł, albo i wybił... I paniom też nie ra
dzę.—Tylko, że rzeczywiście potrzebne, nie dla ko
goś jednego, ale dla szczęśliwości publicznej po
trzebne...

Otóż to! Dla szczęśliwości publicznej! W  tern 
rzecz! I jej samej, Czernisi, mimo protestu, oczy na 
futro p. Burakiewicza patrzą, jak czarne żużełki 
błyszczą.

Stawi jednak opór namiętnościom i z obu rękor 
rna ku głowie podniesionemi, po wiele razy wysze- 
ptując: św ięty Boże, św ięty mocny! A niech mnie 
Anieli Stróżowie strzegą i bronią — szerokiemi 
krokami z przedpokoju umyka i przez długą per
spektywę innych pokojów, kresą długą i czarną ku 
pokojowi różowemu szybko sunie.

A Wincusia z nożycami nad rozłożonem futrem, 
jak dziób głodnego ptaka roztwartemi, rozpaczliwie 
woła.

— M arylko! pójdź odkrój ! Wprawniejsza... 
Gdzież Marylka... Ehe! Już jej i śladu w  pobliżu na- 
szem nie było. Zemknęła. Radzić i kusić, to radzi
ła i kusiła, ale kiedy do czynu przyszło, znikła. Tak 
jak Czernicka zlękła się zapewne sztukę podobną 
płatać nieznajomemu jegomościowi, brutalowi podo
bno, Bóg wie komu...

W ięc Wincusia mruganiem naszem ku niej i ge
stami zachęcającemu na duchu wzmocniona, na od
wadze do szczytu najwyższego wzbita, mocno sto
pami oparła się o ziemię, ramieniem, w  nożyce 
zbrojnem, dziwny jakiś gest wykonała i — czach,, 
czach, czach!...
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Od dołu aż do pasa, cała jedna poła pięknego 
futra oderznięta, z wierzchem z w atą, podszewką, 
ze wszystkiem , co do niej należało. I tylko, gdy fu
tro na wieszadło powróciło, strzępy podszewki 
i kawałki w aty  z otw artej jego rany żałośnie się ku 
dołowi zwieszały...

W różowym  pokoju było trochę sprzeczki po
między temi z pomiędzy nas, które działały, a temi. 
które, z miejsc swych się nie ruszyły, trochę we
wnętrznych wątpień o godziwości dokonanego czy
nu, trochę niepokoju w ruchach i zamyślenie na czo
łach, lecz bardzo w krótce wygładziło się znowu je
zioro. Co tam! Jakoś to będzie! P. Burakiewiczowi 
stratę poniesioną można zwrócić. Zapłacimy, ile za
żąda, i niech sobie inne futro kupi, a teraz mamy 
baranki! mamy! mamy! I rzecz kapitalna. Reszta 
marność, czczość, przemijalność!

A Czernisia, siedząc przy bocznym stoliku, 
wierzch z w atą od futra odpruwa. Pyl, dobywający 
się z prutych materji delikatną mgiełkę jej małe obli
cze przysłania, aż z za mgiełki dobywa się głos.

— A jednakowoż nie w y sta rczy 1
— Nie w ystarczy! I to jeszcze nie w ystarczy!...
— Do dwunastu pewno w ystarczy, ale do ja

kich ośmiu — dziesięciu.... zabraknie!
Ochłonęłyśmy z żalu. Ośm na sto—odsetek nie

duży. Niech już tam! cóż robić? Nie pójdziemy prze
cie drugiej poły p. Burakiewiczowi ucinać!

Wtem, na drugim końcu domu, kędyś w  okoli
cach przedpokoju, jakieś niewyraźne stuknięcie,
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chody, i nagle głosy męzkie podniesione, bieganie, 
krzyki...

Źle. Minuta sądu i kary  nadchodzi. Dotąd nie 
przyszło nam do głowy, że nadejdzie. Trochę dresz
czów po plecach przebiega. Ale nic; z nizko pochy
lonemu nad robotą głowami siedzimy i szyjemy. 
W incusia, krojąc kaszm iry nożyczkami, tak zgrzyta, 
że w uszach świdruje, Czernisia porze. Milczenie. 
I tylko uszy ku stronie przedpokoju nastawione, na
słuchujące, co się tam dzieje. A tam zaczyna dziać 
się coś okropnego...

O tw ierają się ze stukiem drzwi, M arylka 
z przestrachem  na rozczerwienionej tw arzy  w pada 
i z przyśpieszonym oddechem mówi.

— Co to będzie? Co to będzie? Pan na służbę 
tak gniewa się, że niech Bóg broni... Każe mówić: 
kto to zrobił, a oni nie wiedzą... a pan myśli, że kła
mią, i coraz więcej gniewa się... i Józef aż płacze.

Nie skończyła jeszcze mówić, gdy m yśm y już 
z krzeseł się zerw ały. Nie, nie! Na służbę gniewu 
i w yrzutów  niesprawiedliwych ściągać nie można! 
Nie można, aby przez nas poczciwy Józef płakał.

Trzeba iść, w szystko wyznać, pana Burakiewi- 
cza przeprosić, ile kompensaty pieniężnej żądać bę
dzie, zapytać.

— Chodźmy!
— Chodźmy!
W ięc naprzód winowajczynie, potem, przez 

solidarność koleżeńską, te, które w przestępstwie 
czynnego udziału nie przyjm owały, za niemi Czer
nisia, zatroskana ale i z zaciekawieniem w  czarnych
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oczkach, a na ostatku M arylka — kusicielka, jak 
kot przestraszony, pod ścianami cichutko się prze
ślizgująca.

W  drodze zaskoczyło nas pytanie, która do 
p. Burakiewicza pierw sza przem ówi? Cóż? Gospo
dyni domu naturalnie... O, ciężka minuto pokuty 
i umartwienia. Ale niema co! Mają rację! Mnie w y 
pada pierwszej głos zabrać przed tym jegomością 
nieznajomym, wielkim jakimś — Bóg wie kim!

Oktunia i Stefunia z obu stron szepczą mi przy 
tw arzy.

— Ja  z pomocą ci prz}ddę!
A ja za sobą słyszę głosy innych.
I ja! i ja! i ja! W szystkie będziemy przyzna

w ały  się, przepraszały...
— I płaciły...
Drzwi z sali jadalnej do przedpokoju prow a

dzące na oścież rozw arte, znać po nich wielkie pę
dy, z jakiemi tu ludzie wbiegali i wybiegali. A do
koła w ieszadeł—piekło wre. Panow ie i lokaje sku
pieni, osłupiali, p. Burakiewicz rozmachuje rękoma 
i krzyczy, gospodarz domu na służbę krzyczy, sta
ry  Józef c z e r w o n ą  chustą oczy sobie z łez 
ociera, kredensow y pomocnik jego cienkim głosem 
w rzeszczy, że jak Boga kocha nie wie, kto to 
zrobił...

W ejście nasze, takie gremialne sprawia dyw er
sję i ten efekt wywołuje, że w szyscy milkną i patrzą, 
co to za taka procesja niewieścia idzie... A my pro
sto ku p. Burakiewiczowi zmierzamy i przed nim 
stajemy, to jest, ja przed nim staję, a towarzyszki

23
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moje za mną, jak mur, a za niemi jeszcze Czernisia 
i Marylka.

Staję, dygam, rękę ku p. Burakiewiczowi w y 
ciągam. W  tejże chwili gospodarz domu, wypadkiem 
zaszłym  bardzo rozgniewany i w targnięciem  na~ 
szem aż do osłupienia zadziwiony, ulega jednak 
przyzwyczajeniu, rzec można, nałogowi tow arzys
kiemu i aktu prezentacji dokonywa.

— P. Burakiewicz — moja żona...
A p. Burakiewicz tw arz ma czerwieńszą jesz

cze niż zwykle i wśród niej oczy błękitne w prost 
słupem od zdumienia stoją. Zdaje się, że na widok 
tych jedenastu niewiast, nie wiedzieć czego przed 
nim zjawionych, o poniesionej krzyw dzie na chwilę 
zapomniał. Z bardzo niezgrabnym ukłonem ręką 
czerwoną i szorstką, ręki mojej dotyka, a ja mówić 
zaczynam. Cicho mówię, bo mi w  piersiach drży 
i w gardle dławi. Jednak mówię.

— Przyszłyśm y przeprosić 
bardzo pana przepraszamy... bo 
głównie ja, właściwie ja...

— Nie, nie, to my wszystkie, 
mną chórem tow arzyszki moje.

— Ja... my... zrobiłyśm y to... ucięłyśmy tę połę...
— C o?—jakby kto z pistoletu wypalił, w y ry 

w a się z ust p. Burakiewicza i widać po nim, że we 
wściekłość wpadać zaczyna.

— Cóż to? panie dobrodziejki żarty  jakieś ze 
mnie, kpinki, drwinki... niech djabli porwą...

Na widok tak rozsrożonego nieprzyjaciela, mnie 
głos zupełnie posłuszeństwa odmawia, ale w ysuw a

pana.... bardzo, 
to my... to jest,

odzyw ają się za
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się z za mnie W incusia i głośno, rezolutnie rzecz 
przekładać zaczyna.

Mowa jej zw ykła jest, ale treści pełna. Krótko 
lecz dobitnie opowiada co i jak było, i że to ona, 
ona właśnie, ot temi nożyczkami połę futra ucięła 
i teraz nożyczki te tu przyniosła na dowód, (oso
bliwy zaprawdę dowód!) że nikt inny tylko ona to 
uczyniła, więc bardzo, bardzo przeprasza...

— Bardzo, bardzo przepraszam y!—rozlega się 
za mówiącą, na różne tony chór niewieścich postaci 
w  najgrzeczniejszych pod słońcem dygach ku zie
mi przysiada.

Teraz ja znowu występuję.
— Niech pan będzie łaskaw  powie, ile to futro... 

ile mamy panu zwrócić... na odkupienie zepsutego 
futra... my najchętniej... zaraz...

I znowu dziewięć dygów, z towarzyszeniem 
chóru.

— Bardzo pana przepraszam y i niech pan bę
dzie łaskaw  powie — ile za to zepsute futro...

Co myśleli i czuli, jak wyglądali świadkowie 
sceny tej, nie wiem, bo w nadzwyczajnem zmię- 
szaniu swojem o istnieniu ich prawie zapomniałam, 
ale w p. Burakiewicza wlepiłam oczy nie rozumie
jące, zadziwione, bo dziać się z nim i na tw arz jego 
wybijać się poczęło coś doprawdy niespodziewane- 
go, nadzwyczajnego.

Na tw arz jego, jakby nagle pobladłą nieco, w y
bijać się poczęła pilna uw aga zrazu, potem radość... 
jakaś rozrzewniona, promienna radość.

Już kiedy W incusia przemawiała, historię kon-
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federatek, niewykończeniem na czas zagrożonych, 
opowiadając, gniew zniknął mu z oczu i ukazał się 
w  nich w yraz ciekawej, skupionej uwagi. A potem 
błysnęła radość. Niewiem, czy ostatnie słow a 
nasze o pieniężnem wynagrodzeniu szkody zrzą
dzonej słyszał, bo mu powieki dziwnie jakoś m ru
gać i w argi pod srebrnym  wąsem  drgać zaczęły, 
jakby przez gwałtownie cisnące się na nie słow a 
miotane. Aż w ybuchnął:

— Tedy panie dobrodziejki w  takim celu moje 
futerko pokiereszowały! Na czapeczki dla tych... co 
tam idą... za... za ojczyznę... Niech mię djabli w ez
mą, jeżeli nie jestem kontent, wdzięczen...

S tentorow y głos drżeć mu zaczął, w argi już 
w prost latały, a niezapominajki, w  burak ćwikłowy 
wyprawione, całe były  oblane błyszczącą rosą.

— Do djabła ciężkiego! Czegóż ja tak iry tow a
łem się tu, gniewałem. Przepraszam , bardzo prze
praszam ! Szelma ze mnie i—dureń! Ale teraz to 
dziękuję paniom dobrodziejkom, sto razy, sto ty 
sięcy razy dziękuję... dziękuję... za to, że choć to, 
choć tern... choć tym  kawałkiem sukmany mojej...

P rzy  ostatnich w yrazach rzucił się ku nam ru
chem tak gwałtownym , że aż pomimo woli niecoś- 
my się w  ty ł cofnęły, i począł nas jednę po drugiej 
w  ręce całować. Pocałunki te jak w ystrzały  pisto
letowe rozlegały się po przedpokoju a w  przestan
kach głos gruby, chropowaty, w  tej chwili czułoś
cią jakąś, smutkiem jakimś przejęty mówił:

— Bo to, panie dobrodziejki moje, stary  jestem 
i sam już nie mogę... a syna nie mam... i obcy tu
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osiadłem, nikomu nieznajomy... tedy nikt mnie nie 
ufa, nikt odemnie niczego nie żąda... a ja z serca 
i duszy radbym... czemkolwiek, radbym  przyczynić 
się... służyć...

Już w szystkie nas jedenaście z kolei bo Czer- 
nisię i M arylkę także w rękę pocałował, gdy nagła 
myśl jakaś strzeliła mu do głowy. Znieruchomiał, 
przez parę sekund oczyma zamyślonemi po nas 
wodził.

— A może...—zaczął,—może więcej potrzeba... 
może jeszcze uciąć?...

Ażeśmy się zatrzęsły od zdziwienia i od—tajo
nej radości. Lecz nie w ypada tak odrazu propozycji 
zdumiewającej przyjm ować! W ięceśmy chórem 
i pojedyńczemi glosami w ołały:

— Dziękujemy! dziękujemy bardzo panu! Pan 
bardzo dobry! ale nie możemy nadużywać... I bez 
tego nie wiemy, ile za taką szkodę...

— Co tam : ile, jakie tam : ile? To ja paniom do
brodziejkom wieczną wdzięczność... niech mię dja- 
bli porwą, jeżeli kłamię, że wieczną wdzięczność... 
i jeżeli więcej potrzeba... jeżeli, wogólności mówiąc, 
czegokolwiek potrzeba...

Tu, na czoło orszaku wysunęła się z pomię
dzy tow arzyszek Oktunia i w  amazonce swej zgrab
na, śmiała, a na tw arzy  tak wyglądająca, jakby 
wnet z uniesieniem: „Rachelo kiedy Pan“ za
śpiewać miała, rzekła:

— Jeżeli praw dę w yznać mamy, to nam jeszcze 
do dziesięciu... oszycia barankowego brakuje...
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— Brakuje!—w ykrzyknął,—a co? Przeczuła 
dusza moja, że jeszcze brakuje...

Zerw ał z w ieszadła smutne ruiny futra swego 
i nam je podawał, to jednej, to drugiej w prost w  rę
ce wciskał.

— Proszę, proszę! Niech te szelmy barany 
szczęścia tego dostąpią... zaszczytu tego... i ja razem 
z niemi...

W zruszone, zdziwione, onieśmielone cofałyś
m y się, dygałyśm y, nie śmiąc daru przyjmować... 
Hrabina pierwsza pochwyciła jedną z rąk, które go 
podaw ały, i mocno ją ścisnęła, poczem ta  czerw o
na, szorstka ręka od jednej do drugiej dłoni niewieś
ciej przechodziła, ściskana, w strząsana, nie po św ia
towemu, nie po salonowemu, ale po prostu, serdecz
nie. I mówiłyśm y ciągle:

— Czy podobna? Ależ niepodobna Jakże pan 
bez futra pojedzie! Dziś tak chłodno! I nam aż tyle 
niepotrzeba!

— Niepotrzeba aż tyle! No to drugą połowę 
tylko... do dziesięciu czapeczek drugą połowę... 
Pew no jak raz w ystarczy...

W  ręku Wincusi dziwnie jakoś w  porę nożyce 
błysnęły i zadzwoniły.

— Ot i nożyczki są! — p. Burakiewicz zaw o
ła ł; — dzięki Bogu, są nożyczki... za pozwoleniem 
pani dobrodziejki...

W ychw ycił z rąk Wincusi nożyce ruchem tak 
niesalonowym, że aż syknęła trochę z bólu, i w  
mgnieniu oka resztki baranów  swych na stole roz- 
łoŻ3rw szy: czach, czach, czach! Krojąc, m ruczał:
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— Tw arda bestja ten baran... ale i nożyce szel
my tępe... niech ich djabli...

A gdy piękne niegdyś futro żadnej poły już nie 
miało, zaczął pozostałość na siebie wkładać.

— Panie dobrodziejki mówią, że dzień dziś 
chłodny, ale ja sobie z tego kpię... Zdrów jestem... 
chw ała Bogu, i mogę choćby w  mróz bez futra... 
A tu jeszcze piersi i plecy okryte...

W ciągnął na plecy dziwne ubranie, które tak 
zupełnie jak niewieście f i g a r o  wyglądało, tern 
tylko od niego się różniąc, że było z rękawami, i że 
z cięcia, przez nożyce operacyjne zadanego, zawi
sły  mu ku dołowi bajecznie żałosne strzępy w aty, 
sukna i podszewki.

Ale teraz otoczyli go panowie, w szyscy trzej 
domowi i gość. Gospodarz domu prosił:

— Niech sąsiad będzie łaskaw y tak zaraz nie 
odjeżdża... Może obiad zjemy razem... Konie do staj
ni niech odejdą...

Nie przez grzeczność, nie przez zwyczajną 
grzeczność po raz pierw szy do domu swego p. Bu- 
rakiewicza, jako gościa, zapraszał. W głosie jego 
czuć było wzruszenie.

A p. Burakiewicza zaprosiny te i ich serdecz
ność —rzecz dziwna! — nie ucieszyły, lecz zadzi
w iw szy zrazu, rozlały po nim owszem zasmucenie 
czy zamyślenie. Ciszej nieco niż mówił zwykle, od
powiedział :

— Dziękuję panu dobrodziejowi, bardzo dzię
kuje... ale odwykłem... a prawdę powiedziawszy, 
do takich kompanji i nigdy przyzw yczajony nie by-



Jem...,Jak  dzik—odyniec pomiędzy drzewami leśne- 
mi, tak ja sam otny pomiędzy ludźmi chodzę i nikt 
mnie bratem  ani swatem  nie jest. Szelma dola ta 
ka... ale co robić? Kiedy Panu Bogu tak podobało 
się... i już niedługo... s tary  jestem... więc niedługo 
już na tym djabelskim świecie... Ale ot o co ja pana 
dobrodzieja poproszę...

W  obie ręce wziął rękę gospodarza domu 
i, dziwnie prosząco w  oczy mu swemi błyszczącem i 
niezapominajkami patrząc, zniżonym nieco głosem 
m ów ił:

— Niech panowie będą łaskawi w  każdej po
trzebie, takiej ogólnej... w  każdej okazji takiej, co 
to grosza, albo trochę pracy jakiej potrzeba, do mnie 
odzywają się... Ja  chcę... ja żądam... czemkolwiek 
przysłużyć się., matce... bo przecież i ja... syn jej... 
a że los szelma pomiędzy samych obcych na ten 
św iat mnie rzucił, to ja i nie narzucam się nikomu... 
a tylko... djabli wiedzą, co w  sercu siedzi i spokoj- 
ności nie daje...

Zaczęli go w szyscy czterej coraz ściślej ota
czać, coraz serdeczniej zapraszać. Niech do nich 
przyjeżdża, niech się bliżej z nimi zapozna, oni także 
odwiedzać go będą.

Ale czerwonemi rękoma machać zaczął.
— Ej nie! Ej nie! Z duszy, z serca dziękuję, ale 

nie! Odwykłem... nie przywykłem ... djabłami jak 
parobek sadzę... w  samotności mnie najlepiej... 
ogródek swój pielęgnuję... drzew ka to moje dzieci... 
dumki smutne, moi goście. Żegnam państw a dobro
dziejstwa, żegnam, dziękuję!
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I szedł ku wyjściu w  swojem dziwnem f i g a- 
r z e, z żałosną frendzlą.

Ale my znowu tak bez niczego rozstać się z nim 
nie mogłyśm y i przy drzwiach go dopadłszy,—Bo
że drogi! — czegośmy mu nie nagadały!* jakiemiś- 
my go miłemi, serdecznemi słow y nie osypały! Zda
je się, że hrabina parę razy pieszczotliwie go po ra
mieniu pogłaskała... Zdaje się nawet, — choć tego 
nie zupełnie pewna jestem, — że czerwone policz
ki jego, srebrnaw ą kądzielą otoczone, od Oktuni, 
Wincusi i odemnie dostały trzy  całusy...

I potem dopiero, po odjeździe p. Burakiewi- 
cza — obył się nad nami sąd, nie sąd parów, broń 
Boże, ale daleko w yższy, bo naszych i wszelkiego 
stworzenia panów.

A kiedy przy obiadowem stole bardzo już gde
raniem nas nudzili i w yrzutam i oburzali, Czernisia, 
która z nami dnia tego obiad jadła, w yprostow ała 
na krześle swoją długą postać i z czarnemi oczka
mi jak żużelkami gorejącemi, rzekła:

— A mnie się zdaje, proszę panów, że kiedy 
pan Burakiewicz przebaczył i jeszcze podziękował, 
to i przez wszystkich przebaczonem i zapomnianem 
być powinno... Nie dla samych siebie przecież pa
nie połę tę ucinały, ale dla szczęśliwości publicznej...

Miała słuszność Czernisia. Po dniu tym i po ca
łej tej wiośnie, nastąpiła u nas taka szczęśliwość 
publiczna, że aż — ha!





GLORIA VICTIS.
(R. 1863).

Leciał W iatr światem, ciekawy, niespokojny, 
słuchał gwarzeń, opowiadań wód, zbóż, kw iatów 
polnych, drzew przydrożnych i — szumiał. Szumiał 
o wszystkiem, co widział, co słyszał na szerokim, 
wielkim, na przedziwnym świecie, i leciał, aż przy
leciał do krainy, w  wody, traw y i drzewa bogatej, 
która nazywa się: Polesie litewskie.

Hej, przestworza wolne, przestworza rozłoży
ste W iatrow i prędkiemu, na równinach, co skraje 
niebios dokoła podpierają bez przeszkód, bez zasłon. 
Nie uderzy się tu W iatr prędki o żadną górę, ani o 
żaden pagórek, nie powstrzyma lotu jego żadne w y 
sokie miasto, i chyba tylko las przed nim stanie 
z obliczem ciemnem i nad łąkami bezkreśnemi, nad 
rozlanemi po nich wodami zaszepcze słowo: ta
jemnica!

Ale dla W iatru las tajemnic nie ma. Są to dwaj 
przyjaciele. Przenika w ia tr leśne gęstwiny od skra
ju do skraju, i one mu wszystko, co widziały, s ły-
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szały, opowiadają. Przenikają się wzajemnie i w  no
ce gwiaździste, w  dnie od śniegu białe, w  w ie
czory jesienne od chmur posępne, od deszczu szem
rzące wiodą ze sobą długie przyjaciół rozmowy.

Leciał tedy W iatr nad Polesiem, gdy letnie 
słońce miało się ku zachodowi i w  blasku jego smół
ki na łąkach stały  zarumienione, jak zorze, a w ody 
oblekały się w  barw y tęczowe. Na wodach, w  szy
by wieloramienne, w  strugi leniwe rozlanych, jaś
niały fiolet, purpura i złoto, a nad niemi w  powie
trzu rozpościerała się cisza błękitna, głęboka.

W iatr ciszy nie mącił, albowiem nie był z w ia
trów  takich, co grzmią i huczą, w strząsają i obalają, 
ale z takich, co kochają świat. Latał po świecie, 
ażeby zbierać jego praw dy i baśnie, minione dzie
je, wyronione jęki, echa staczanych walk, ażeby 
zbierać pyłki jego nadziei, żużle jego żalów, tony 
jego pieśni i nieść je w  przestrzeń, w  dal, w  czas, 
w  pamięcie, w  serca...

Przeleciał W iatr prędki nad łąkami rozległemi, 
łagodną pieszczotą muskając w  locie rumiane smół
ki i czerwone szczawie, łagodną swawolą w  drob
ne fale m arszcząc tęczowe wód powierzchnie, aż 
rozwinęła się przed nim w stęga w ody wcale, niż 
tamte, innej, cicho stojącej w  korycie, rękom a ludz
ki emi wyżłobionem.

W iedział W iatr, co to za woda i jak się nazy
wa. Przed połową stulecia tu był i wiedział, że jest 
to kanał Królewski. Hej, hej, ten pasek w ody blado- 
błękitnej, sennej, jakaż mu to przeszkoda!

Zanim motyl zdołał wzbić się z przybrzeżnej
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traw y na szczyt situ, u którego zwinął do snu po
złacane skrzydła, W iatr przeleciał nad Królewskim 
kanałem i oko w  oko spotkał się z roztoczonym, jak 
wzrokiem sięgnąć, wysokopiennym, cienistym, prze
zroczystym  lasem. Odkąd tu był, pół stulecia upły
nęło, jednak poznał przyjaciela.

— Jak się m asz? — zadmuchał wesoło.
Las w  odpowiedź zaszumiał:
— W itaj, miły latawcze!
I wleciał W iatr do lasu uradowany, zwinny, 

przelatyw ał w śród świerków, brzóz, olch, dębów, 
ramionami owijając pnie starych przyjaciół i skrzy
dłami na ich konarach składając pocałunki przywi- 
talne.

— Jak  się m acie? — szem rał i szeptał, coście 
przez czas ten widziały, s łyszały? Co się tu u was, 
dokoła was działo, staw ało?

A stare świerki, dęby, brzozy rozłożyste ramio
nami powiewając, odpowiadały:

— Działy się tu i staw ały  rzeczy dziwne, rzeczy 
głośne, dzwoniące, płaczące, rozlegające się krzyka
mi, jękami...

— Co, co, co się działo? Jakie, jakie, jakie rze
czy? — z szybkością niezmierną szumiał, pytał 
W iatr, gdyż po to tylko istniał, aby dzieje ziemskie 
zbierać i po ziemi je roznosić, albo nawet niekiedy 
pod samo niebo wznosić i niebu pokazywać.

Po lesie błąkały się św iatła zachodzącego słoń
ca, w  szerokie, złote pasy ubierając pnie drzew sta
rych, na mchach i paprociach migocząc mnóstwem
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iskier, w  rozkw itłych różach dzikich zapalając ru
binowe serca.

Róż dzikich, traw , paproci, pełną była polana 
bardzo rozległa, wyniosłemi drzewami zewsząd 
otoczoną, na którą w iatr wleciał i w net po niej uwi
jać się począł z szybkością nadzwyczajną, wznosząc 
się i opadając, badając, szukając, na różne tony szu- 
miąc:

— Co się tu działo? Co się tu, na tej polanie, dzia
ło? Coś osobliwego, coś nadcodziennego dziać się 
tu musiało! Czuję krew! O! długo, przedługo zie
mia w ydaje z siebie woń krwi swych dzieci, ludzi! 
S łyszę jęki! O, długo, przedługo powietrze trzym a 
pod obliczem nieba jęki dzieci jego, ludzi! Tu był 
bój jakiś i tu były  zgony! Tu były  rany, tę tenty  ko
ni, krzyki! Mówcie, drzew a kochane, opowiadajcie, 
mówcie!

D rzew a milczały, tylko po ich gałęziach prze
biegł dreszcz lekki krótki, jakby z zimna nagłego 
pow stały, co dziwnem było w  ten ciepły dzień letni.

A w łaśnie w  tej chwili W iatr z gwałtownością 
u niego niezwykłą, z szumem namiętnym zapyty
w ać począł:

— A toż co? A to co jest takiego? Tego natura 
nie uczyniła! To uczyniły ręce ludzkie! Tu nigdzie 
natura pagórków nie usypywała. Ten usypany jest 
przez ludzi! Kto? po co? dlaczego? A tenże krzy
żyk na pagórku, w śród liljowych dzwonków, Boże, 
jak mały, prosty, biedny! — co znaczy? Mówcie, 
drzewa, o, mówcie, błagam!

W tedy dąb w yniosły i silny, któremu kępa zwi-



—  367 —

sających w  dół gałęzi czyniła brodę długą, brzoza 
w ysm ukła i cała w  długich, ku ziemi opadających 
warkoczach świerk w yprostow any, w  hełmie z igli
cą strzelistą na szczycie, odpowiedzieli chórem 
przyciszonych szumów:

— To jest mogiła!
— Taka wielka, taka wielka, taka wielka mo

giła! — zadziwił się W iatr.
Brzoza w estchnęła:
— A krzyżyk tak mały!
A dąb zagadał:
— Śpi w  niej wiele serc mężnych, spalonych 

na ołtarzu...
— Wiele serc, a krzyżyk jeden—zadziwił się 

znowu W iatr. .
A brzoza znowu w estchnęła:
— I taki mały, biedny!
W yprostow any świerk potrząsnął hełmem, 

zdobnym w strzelistą iglicę, i przemówił.
— Jam najwyższy w tym lesie, najdalej widzę, 

w iem : są na ziemi bohaterzy wieńczeni i nie wień
czeni, mający pomniki i ich nie mający.

Nabożnie W iatr w yszeptał pytanie:
— Jest że to mogiła bohaterów ?
— Bezimiennych — odpowiedział świerk.
A dzwonki liljowe, gęsto dokoła krzyżyka ros

nące, cicho zadzwoniły:
— Pom arłych młodo, młodo...
— I w  mękach — szepnęła róża dzika, u szczy

tu pagórka rosnąca, przyczem od rubinowego ser-
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ca swego oderwała płatek jeden i na pagórek go 
rzuciła.

Upadł płatek, do motyla podobny, na traw y w y
sokie, a róża westchnęła:

— Ja jedna kwiaty na tę mogiłę rzucam. Co la
ta, od półstulecia prawie, rzucam na nią wonne 
płatki moje, ja jedna!

Tu znowu odezwały się dwonki liljowe:
— A my dzwonimy pacierz żałobny. Co lato, 

od półstulecia prawie, wydzwaniamy nad tą mogiłą 
pacierz żałobny... my jedne!

W tedy W iatr prędki położył się na pagórku mo
gilnym, znieruchomiał. Ludzie widziećby go nie mo
gli, lecz drzewa, trawy, kwiaty widziały.

Ciało jego przezroczyste, powiewne, z kry
ształu i szronu utkane, wydłużyło się na pagórku 
w skrętach wężowych, i tysiącem złotych odbić za
świeciły w niem blaski zachodzącego słońca. Świe
ciły i migotały błyszczące odbicia te w skrzydłach 
jego ogromnych, które, jak fale płynnego kryształu, 
opadły na traw y polany, we włosach jego, które, 
jak pajęcza tkań ze szronu, rozpostarły się nad po
laną, w ramionach jego, które, jak kryształowe ko
lumny, wznosiły się ku drzewom, gdy w powietrzu 
płynęło szemranie błagalne, ciche.

— Mówcie, o starzy Wiatru prędkiego przyja
ciele! Wy, co przez wieki mieszkacie w świątyni 
dumania i czołami niebotycznemi podpieracie stro
py samotni nieskończonych, zamyśleni świadkowie 
dziejów ziemi, tysiącoustni, a milczący Stróże mo
gił leśnych, bezimiennych, zapomnianych, nieuczczo-
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nych, wyśpiewajcie mi o tej mogile strofę życia 
i strofę śmierci, abym mógł unieść ją pod niebo i po
kazać niebu, a potem nieść nad ziemią w  przestrzeń, 
w  dal, w  czas, w  pamięcie, w  serca...

Ostatni rąbek tarczy słonecznej za skraj ziemi 
zasunął się i zniknął. Natomiast zorza wieczorna 
w  purpurze i płomieniach podniosła się za lasem 
i las napełniła światłam i pożogi. W  powietrzu, po
między liśćmi drzew, na krzakach i trawach, roz
sypały się okróchy świetnej łuny niebieskiej, mają
ce czerwoność i ognistość płonących kropel krwi.

S tary, potężny dąb, pałającemi kroplami krwi 
na gałęzistej brodzie świecąc, rozw arł szerokie ra
miona, powiał niemi w  powietrzu i tak szumieć za
czął  ..........................

P rzyszli tu w  kilkuset ludzi i rozłożyli się obo
zem gwarnym, tłumnym, pstrym  od odzieży roz
maitej, pobłyskującym orężem rozmaitym.

Jedną tylko część odzieży mieli jednostajną: 
czapki czworokątne, barw y am arantusów, albo pol
nych chabrów, i jedną cechę wspólną w szystkim : 
młodość. Samo lato życia, lato gorące, kwitnące pa
trzało z ich tw arzy, jeszcze znojem trudów  i walk 
nie dotkniętych, jaśniało w  oczach, po brzegi peł
nych zapału i nadziei. Rozłożyli się obozem, zbudo
wali ze splecionych gałęzi namiotów kilka: dla w o
dza, dla co lepszych koni, dla przyszłych rannych; 
u rozpalonego ogniska zgotowali sobie posiłek wie
czorny i, gdy roboty były  już skończone, a na nie
bo, nad lasem, w zeszły gwiazdy, wzbili ku niebu

24
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i ku gwiazdom chór silnych głosów, śpiewających 
hymn skargi, ufności i prośby. Hymnu tego my, 
drzewa, słuchałyśmy zdumione, wtórując mu szep
tem ciekawości pełnym: co to będzie? co to będzie?

Wodzem ich by ł człowiek świętego imienia, 
które brzm iało: Romuald Traugutt. Pytasz, dlacze
go świętem jest to imię? Albowiem, według przy
kazania Pana, opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spo
kój, wszystko, co pieści, wszystko, co raduje i jest 
życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wzią
wszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za 
idącym ziemią tą słupem ognistym i w  nim zgorzał. 
Nie tutaj zgorzał. Nie w  tej mogile śpi. Kędyś dale
ko. Ale wówczas, na czele hufcu tego, na tę polanę 
przyszedł, i patrzałyśmy na niego, my, drzewa.

Po razy wiele, w  czasach dalekich, z pod gła
zu niewoli, k tó ry  tę ziemię tłoczył, wzbija ł się by ł 
słup ognisty, ku obiecanej krainie wolności wiodą
cy, i gromady ludzi za nim szły. W zb ił się i teraz, 
gromady ludzi za nim poszły, ta była jedną z nich, 
a on jej przywodził. W idziałyśm y jego czarnowło
są głowę , z oczyma myśliciela i uśmiechem dziecka. 
Oczy miał mądre, smutne podobno bratem bliźnia
czym mądrości bywa u ludzi smutek, a uśmiech 
świeży, perłowy, z kroplą słodyczy dziecięcej albo 
niewieściej. Przez czoło śniade palec tragicznych 
przeznaczeń wcześnie przeciągnął mu zmarszczkę 
surową, niekiedy aż groźną.

I głos jego słyszałyśmy z brzmieniem, jak stal, 
dzwoniącem, rozkazującem, niekiedy aż groźnem.
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Tak grzmieć musiał w  wąwozie Termopolskim glos 
I.eonidasa.

Skąd wiem y o Leonidasie? pra-pra-ojcom na
szym opowiadały o nim pra-pra-ojce W iatrów  pręd
kich, i nikt nie zgadnie, kędy, jak, kiedy o rzeczach 
wielkich i o rzeczach wiecznych rozpowiadają w ia
try  drzewom, drzew a chmurom, chmury gwiazdom, 
gw iazdy duchom, a baśnie i pieśnie, wieści i powieś
ci płyną, jak świat, szeroko i, jak wieczność długo...

Czy Leonidas wiedział, że, gdy wąw óz Termo- 
pilski trupami hufca swojego zasypie, stopa niewoli 
ziemi greckiej nie dosięże? Jeżeli wiedział, błogo 
mu było uściełać tę krw aw ą zaporę i, jako pieczęć, 
składać na niej siebie!

Ten nie wiedział. W  orężnych spraw ach ludz
kich biegłym był, biegłość ta  w  dalekowidztwo 
w zrok mu zaostrzała, spostrzegał w yłaniającą się 
z za dnia ofiar i boju potworną, czarną noc.

Jednak szedł i prowadził, bo taką była moc 
słupa ognistego, który wówczas nad ziemię wzbił 
się, taką tęsknotą za obiecaną krainą wolności, 
i takim był krzyż narodu jego, ciężki, nieznośny...

Ale nie o nim teraz opowiadać będę. O nim po
tem, długo. Długą być winna powieść o mężu wiel
kim, który po sobie zostawił imię głośne.

Teraz o jednym z bezimiennych, z najmniej
szych, z najmłodszych, o tym, nad którego głową, 
niemal chłopięcą, ręka niewieścia ten mały krzyżyk 
zasadziła.

Piękny maj był na świecie, kiedy tu przyszli.
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Konwalie kw itły obficie, jak nigdy, niedaleko stąd, 
nad błękitną strugą, w  kalinowych krzakach śpie
w ał słowik. Zielono było na tej polanie od młodych 
traw  i paproci, kwiecisto od konwalji i róż dzikich, 
wonno, złoto i ciepło od wiosny. Gdy oni przyszli, 
uczyniło się na niej szumnie, dumnie i wesoło. Tak, 
tak, wesoło.

Nie niewolnicy to byli, na arkanie przem ocy do 
boju ciągnięci, lecz dobrowolni ofiarnicy wysokich 
ołtarzy. Ze światłem  idei w  głowach, z ogniem mi
łości w  sercach, głow y i serca nieśli wysoko. Byli 
silni, śmieli, gwarni i, czy uwierzysz, W ietrze pręd
ki? — byli szczęśliwi. Zapewne uw ierzysz, bo w ie
dzieć o tem musisz, że na Gwieździe, która nazyw a 
się Ziemią, dusze ludzkie i szczęścia ludzkie istnie
ją w  mnóstwie odmian, i że, jak motyl na kw iat w y 
brany, dusza ludzka zlatuje zazw yczaj na tę odmia
nę szczęścia, która najwięcej do niej samej jest po
dobną. Ich dusze przyciągnęło ku sobie to szczęście, 
co rozkw ita na wysokich górach i ma kielich purpu
rowy, a koronę, uplecioną z cierni.

Nie tylko przyszli, lecz także i przyjechali. 
Grzmiała ziemia od biegu osiodłanych koni, i powie
trze iskrzyło się od błysków  obnażonych szabel, 
ilekroć stalowy głos w odza zaw ołał:

— Jazda!
Na czele jazdy w ybór w odza postawił mło

dzieńca o postawie wyniosłej i czarnem iskrzącem 
się oku. Młody Herkules .z kształtów , Scypio rzym 
ski z rysów. Rodzinny dom jego stał niezbyt stąd 
daleko od podstaw do szczytu opleciony bluszczem,
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pól żyznych. Z pod zielonych bluszczów w yszedł, 
tutaj przybył i z posłuszeństwem dziecka, z pośpie
chem kochanka, biegł na swym strojnym, ognistym 
arabie, ilekroć rozległ się głos wodza, w ołający:

— Jagmin!
W tedy czapka kw adratow a krw aw iła się mu 

nad czarnymi, jak noc, włosami, dłoń leżała na 
głowni szabli, a za silnemi ramiony leciał poszum 
niewidzialnych skrzydeł... owych dawnych.

Ale ten mój, ten mój mały... (małym Tarłow - 
skim nazyw ano go w obozie) ani tak silny był, ani 
tak urodziwy, ani naw et tak bogaty, aby na drogo
cennym, strojnie przybranym  biegunie tu przybyć. 
Dlatego właśnie ulubieńcem moim stał się, że był 
w ątły , drobny, na tw arzy  różowy i biały, a oczy 
miał, jak u dziewczyny, łagodne, nieśmiałe, czyste 
i tak błękitne, jak te niezapominajki, które tu czasem 
u stóp moich rosną. P rzebrana dziewczyna, czy led
wie dorosłe chłopię! W cale też niedawno minęło 
mu lat dwadzieścia. Jednak, może i dlatego jeszcze 
ulubieńcem moim rychło stał się, że we mnie cieka
wość obudzał.

Dziwne w wieku tak młodym, przepastne za
dumy osiadały mu niekiedy w oczach dziewiczych, 
łagodnych, a po tw arzy  różowej i białej przepływ a
ły takie łuny gorące, jakby tam w nim, we wnętrzu 
tej jego wątłej, chłopięcej postaci coś płonęło, go
rzało.

I przedtem zresztą, zanim tu przybył, już go 
lubiłem. Mówiły o nim pomiędzy sobą te traw y roz-



czochrane, które wiecznie pochylają się ku sobie 
i o czemś mówić jedne drugim muszą. M ówiły o nim 
rzeczy miłe, ładne. W  ciche w ieczory szeptów  ich 
słuchałem.

Urodził się nie w  tych stronach, kędyś daleko, 
a  w  te strony przyw iał go ów prąd górny, k tóry 
w ów czas światem  płynął i ludzi wysokich rzucał 
w  ramiona i pod stopy maluczkich. On, ten mały, 
w ysokim  był w iedzą i myślą. Szybko podbijać mu
siał ich krainę, skoro tak wcześnie stał się jednym 
z jej mieszkańców. Był młodym uczonym, takim, co 
się u ludzi nazyw a naturalistą. Mógłby był na szero
kim świecie w stępow ać na drogi wysokie. W stąpił 
na niziutką. P rzybył w  te strony, aby sw ą myśl i 
w iedzę rozdaw ać maluczkim. Dlaczego w  te strony 
w łaśnie? Nie wiem. Ale to rzecz pomniejsza. P rze
znaczenie, welonem tajemnicy osłonięte, trzym a 
w  dłoni kołczan z tysiącem  trafów, którym i uderza 
w ludzi i rzuca nimi, jak piłkami, po świecie prze
strzeni i po świecie zdarzeń.

Przyjechał był do poblizkiego stąd m iasteczka 
i uwił tam sobie gniazdo nieduże, codziennie napeł
niające się szczebiotaniem piskląt ludzkich. Nie przy
jechał sam jeden. Przyw iózł ze sobą dziewczynę, sio
strę młodszą, w  sposób bajeczny, prawie aż zabaw 
ny do niego podobną. Ta sama drobność wzrostów , 
w ątłość kształtów, te same rysy  cery i na rysach 
rozlane w yrazy. I kochaliż się, kochali! Podobno 
odumarli im w szyscy blizcy, i byli na świecie tylko 
we dwoje. Samotność serc sierocych i wspólność 
zagrody rodzinnej, kędyś daleko starem i lipami ocie-



—  375  —

nionej, skrzepiały węzeł, u kolebek zadzierzgnięty. 
Skrzepiała go jeszcze zapewne jednostajność tych 
gwiazd, które rządzą ludzkiemi ukochaniami, chę
ciami, pracami. Pracow ali razem. Brat uczył siostrę, 
siostra pomagała bratu, i zaw sze byli razem, we 
dwoje: w  szkole, w  domu, na ulicach miasteczka, 
na drogach polnych i leśnych. Aż zabawnie było pa
trzeć na tę parkę ludzi młodziuteńką, małą, jasno
włosą, różowotwarzą, wiecznie ze sobą sprzęgniętą 
i wiecznie, z błyskami w  błękitnych oczach i weso
łymi uśmiechami na rumianych ustach. Ona go na
zyw ała Marysiem, a on ją Anielką.

Dobrze im było ze sobą, i każdy z łatwością 
mógł zgadnąć, że dobrze im było na świecie.

W krótce jednak przyszedł czas, że na ulicach 
miasteczka, na polnych i leśnych drogach poczęli 
ukazyw ać się nie w e dwoje już, ale w e troje. Tow a
rzyszem  ich często byw ać zaczął ów młodzieniec 
z pod zielonych bluszczów, z postaw ą wyniosłą, sil
ną, i ze śniadym profilem Rzymianina, który to po
tem na tej polanie miał. dowodzić jazdą. Ten ze
wnętrznie wcale do nich podobnym nie był; ow
szem, jakby innej rasy  był, czerwieńszej krwi, z pod 
zam aszystszego, potężniejszego młota natury. Pomi
mo to, zaw iązyw ało się pomiędzy tym trojgiem coś 
coraz serdeczniejszego: przyjaźń? miłość? jedna 
i druga razem ? aż dnia pewnego, za spraw ą nowe
go tow arzysza, dziewczyna zapłakała krótko, lecz 
rozpacznie.

Było to tak. W  lesie, tym, co tuż za miastecz-
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kiem, siedziała z bratem na obalonej kłodzie, i obo
je z głowami ku sobie pochylonemi przyglądali się 
jakiejś pierzastej trawie, po której pełzał drobny ja
kiś owadek, gdy tamten śpiesznie nadszedł i przed 
nimi stanął. Szukał ich i znalazł. Od dość już dawna 
wiedział, gdzie, kiedy najłatw iej znaleźć ich może. 
Zmieniony był, jakiś nie taki, jak codzień. Oczy mu 
gorzały, z pod czarnego wąsa usta zdawały się 
krw ią  tryskać, burza uczuć wstrząsała śniadem czo
łem. Stanął przed nimi, bez słowa powitania odkrył 
głowę i ręką po kruczych włosach powiódł, a ręka 
ta, duża, silna, biała, herbowym sygnetem na pal
cu błyszcząca, trochę drżała. Zrozumieli i—zawią
zała się szybko rozmowa.

— Już dzień oznaczony?
— Oznaczony.
— Kiedy?
— Za dni dziesięć.
— Gdzie?
— W  Dziatkowiczach.
— Dokąd?
— Za kanał Królewski, do lasów Horeckich.
Tu głos dziewczyny zawołał:
— Już!
A on brata jej zapytał:
— Postanowienia nie zmieniłeś?
— Chyba dusza moja zmieniła się na inną!
— Więc razem?
Razem!
Za dni dziesięć do mnie i ze mną tam, gdzie 

będą wszyscy...



Zamilkli, bo rozmowę przerw ał im płacz nie
wieści. Z tw arzą ukrytą w drobnych dłoniach, Aniel
ka łkała, i było to łkanie rozpaczne.

W iedziała, że to się stanie, lecz kiedy już, już 
staw ać się miało, tak płakać poczęła, że aż całe 
w ątłe jej ciało w  tern płakaniu kurczyło się i drża
ło, aż jasne w łosy rozsypyw ały się po ramionach 
i na szarą sukienkę przez palce przeciekały stru
mienie łez. Ale niedługo, niedługo. M ocowała się 
z łkaniami, ze łzami—i ustały. W stała i ramionami 
otoczyła szyję brata. P rzycisnęła się do piersi jego 
mocno, mocno i odryw ając się od niej, powtórzyła 
kilka razy :

— Idź, Marysiu, idź!
Tw arz jej, od łez mokra, stanęła w  uśmiechu 

takim co to bólem usta kurczy} i rumieńce z niej 
zniknęły. Ale postać drobną z całej siły w yprosto
w yw ała i w  oczach b rata topiąc swe biedne, męż
nie ze łzami w alczące oczy, pow tarzała:

— Idź, Marysiu, idź! Trzeba!
W  wieczór dnia tego, w  małym ogródku, gdzie 

rosło kilka jabłoni i trochę bzów kwitło, dwa głosy 
z cicha z sobą rozm awiały. Głos dziewczęcy prosił:

— On silny duchem, ale ciałem słaby, w  ćwicze
nia męskie niewprawny... Od dzieciństwa książka, 
nauka, górne myśli i zamiary... Odważny, lecz siła 
skąd? Kocha, jak kocha, ja jedna tylko wiem, ale czy 
zdoła? Nie tu urodzony, nikogo tam swego mieć 
nie będzie. Pan nigdy niczego się nie lękał, to po
znać łatwo. Więc pan niewie, co to trw oga taka... jak
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szyba lodu na sercu, jak nóż w  sercu... O panie... 
bądźcie w y  tam często razem...

On przyrzekał:
— Tam, gdzie nikogo swego mieć nie będzie, 

ja będę mu swoim. Przyjacielem mu będę, bratem, 
w  potrzebie obrońcą. I jak razem odchodzimy, tak 
razem tam będziemy pierś z piersią, dusza z duszą... 
I razem powrócimy... albo...

Z szerokiej piersi namiętne westchnienie wzbi
ło  się pomiędzy wonie bzów, i bzy ty lko w idzia ły, 
jak nad dwojgiem rąk dziewczęcych drobnych, 
drżących nizko pochyliła się męska twarz z rzym 
skim profilem i jak usta męskie purpurowe gorące, 
lgnęły się do nich pocałunkami długiemi... Pierwsze 
to b y ły  pocałunki, na rękach tych przez te usta 
składane. Czy i ostatnie także? Potem oczy ich za
tonęły jedne w  drugich i przy świetle gwiazd wiele 
sobie powiedziały. Może usta powiedzieć pragnęły 
więcej jeszcze, lecz w  tej godzinie wyrocznej... nie 
mogły. Czy kiedykolw iek powiedzą? Przeznaczenie 
stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w  
dłoni trzym a kołczan z tysiącem zdarzeń...

Lecz daj mi spocząć chwilę, W ietrze prędki! 
Są ludzie i losy, o których bez spoczynku długo mó
w ić nie mogą takie nawet, jak ja, dęby silne. Dresz
cze po konarach mi biegną i na liście występują 
krople chłodne.

Chłodna rosa na las padała, i bujne jej krople 
gęsto usiały gałęzistą brodę silnego Dębu. Toczyły 
się też one zwolna po długich warkoczach brzozy,
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rozpylonem srebrem  świeciły na trawach, krzakach, 
liliowych dzwonkach, na płatkach róż dzikich któ
rych serca niedawno rubinowe, przygasały, ciem
niały.

Przygasało, ciemniało również nad lasem niebo, 
za przezroczystą zasłoną drzew  jaśniejąc już nie 
krw aw ym  płomieniem, lecz bladem złotem zorzy. 
Od tego bladozłotego jeziora, na niebie zawieszo
nego, szły lasem św iatła smętne, blade, przedw stęp
ne gońce nocy, i rozpływ ała się od nich po lesie me
lancholia zadumana, tęskna...

Ale noc nie nadchodziła jeszcze, i na niebie 
nie było gwiazd, tylko gdzieniegdzie płynęły po 
niein od zorzy obłoki przezroczyste, do piór złota
wych albo do bladych rumieńców podobne.

Pod złotaw em  piórem niebieskiem w mdleją
cych blaskach dziennych w yprostow any świerk za
chwiał szczytem  ciemnym, ramiona jego zadrżały, 
i w krótce razw arły  się szeroko, a nad polaną popły
nął szum głęboki i dumny najwyższego z leśnych 
drzew.

— Jam  najw yższy w tym lesie, najdalej w zro
kiem sięgam i widzę najwięcej.

W idywałem  walki, które staczali oni w  od
daleniu to większem, to mniejszem, niekiedy tak 
wielkiem, że ich odgłosy dochodziły tu jak głuche 
turkoty, toczące się za skrajem firmamentu, lub jak 
w zdęte poszumy lasów, gdy targa nimi przelatujący 
W icher-Gwałt.

W tedy tu na tej polanie, panowały cisze letnie, 
gorące i wonne, motyle w ieszały się na kwiatach,
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a na mchach i trawach igrały w  promieniach sło
necznych skrzydlate owadki.

Słowik też w  kalinach śpiewać zaczynał i drob
ne ptactwo, przez gwar odegnane, przywabione 
przez ciszę, pomiędzy gałęzie nasze powracało.

A tam, we wściekłościach zwierzęcych, w  pod
rzutach śmiertelnych kłębiły się ciała ludzkie i we 
wrzawie bojowej, w  stuku gromów, w ulewie 
ogromnych błyskawic krew z nich ciekła na trawy, 
mchy kwiaty i wsiąkała w  drżącą od huku i hałasu 
ziemię...

Ale ja tobie, Wietrze prędki, rzeczy tych, nie
gdyś widzianych, słyszanych nie opowiem. Gama
mi szumów swoich często opowiadam ziemi o jej 
smutkach, zagadkach, płonnych nadziejach i pe
wnych mogiłach, albo w  wichrzyste noce o rze
czach głębokich i wiecznych rozmawiam z chmu
rami. /

Lecz ludzkich walk krwawych opiewać nie 
umiem. Nie do tegom stworzony ja, mieszkaniec po
kojów leśnych dający gniazdom ptasim przytułek 
bezpieczny i cienie kojące roztaczający nad wszyst- 
kiem, co od skwarów usycha i mdleje.

Tylkom drżał od radości i szumem swym śpie
wał niebu dziękczynne: hozanna! ilekroć tu powra
cali żywi i zwycięscy.

Zwycięskimi powracali nieraz i, choć im na 
uznojonych czołach rozlewała się duma tryumfu, 
w szeregi karne wyciągali się na głos wodza, w  mil
czeniu oczekując słów jego rozkazów.

On serca ich w  ręku swym trzymał i umiał pod-
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bijać je w górę. O dkryw ał przed szeregami czarno
włosą głowę, i za to, że były posłuszne, jak dzieci, 
a jak lwy odważne, że sile przemagającej rozpro
szyć się nie dały, że w stydem  nie splamiły krzyża, 
który przyjęły na swe ramiona—dziękował. Ale 
i w tedy jeszcze, gdy dziękował, głos jego rozlegał 
się, jak bojowe dźwięki, i nie było w  nim słodyczy, 
ani pieszczoty, hart tylko był i wola żelazna, trzy 
mająca mocno wodze ich woli. Im zaś od tych dzięk
czynień stalowych i krótkich, na tw arze, znojem 
oblane, prochem opalone, kurzaw ą okryte, spadał 
blask wniebobiorącej radości.

A potem były tu opowiadania, rozmowy gw ar
ne, ogniska, buchające wonnym dymem jałowców, 
w esołe rżenie koni, błogie spoczynki na mchach 
i traw ach szepty modlitw w  świetle gwiazd 
i brzmienia przyciszonych hymnów chóralnych, 
z płomienną pokorą wzbijające się ku Temu, który 
jest nad gwiazdami.

Raz, gdy wrócili tak, nie rozproszeni, nie 
osłabli, lecz owszem w odwadze i w ytrw aniu umoc
nieni, a na głos w odza: W  szeregi formuj się! sta
nęli przed nim murem zw artym  on jednego z nich 
przez chwilę wzrokiem szukał i, znalazłszy, skinie
niem ku sobie przywołał.

I któż w tedy, jak myślisz W ietrze prędki, 
przed nim stanął? Oto ten mały Tarłowski, w  tej 
chwili, o! wcale, wcale do białej i różowej dziew
czyny niepodobny. Plam y krwi miał na odzieży 
i rękach a pośród tw arzy, przez dymy i kurzawę 
uczernionej, oczy błyskały mu niespokojnie, boleś-



—  382  —

nie, prawie ponuro. Stanął w zwyczajnej sobie po
stawie, nieco nieśmiałej i czekał.

W ódz w milczeniu patrzał na tę postać w ątłą, 
śladami walki ciężkiej okrytą, na te ręce drobne, a 
zakrw aw ione, i coś z czułości ojcowskich, albo 
z braterskich rozrzewnień przepływ ało mu po su- 
row em  czole. Potem, wskazując go w yciągniętym  
w milczeniu szeregom, rz e k ł:

— Życie mi dziś uratow ał. Cudem odwagi je 
uratow ał; cud, że nie zginął sam. Dziw że w  tern 
dziecku mieszka taki lew! Nie za to wdzięcznym 
mu, że żyję, lecz za to, że w as jeszcze, jako klamra, 
sprzęgam i że jeszcze razem z wami służę, nie żad
nemu panu ziemskiemu ale Umęczonej, że jeszcze 
służę. Uczcijcie w  nim dzielnego rycerza Umęczo
nej! Ja  mu dziękuję.

Tu ramieniem szyję tego małego otoczył, i coś 
z anielskich tkliwości czy radości w ykw itać poczęło 
mu na usta aż rozkwitło w  uśmiech serdeczny, per
łowy, świeży i bardzo dziwny pod czołem tragicz- 
nem.

Byłoż tam było potem dokoła tego małego po- 
winszowań, uniesień, uścisków, zapytań opowiadań. 
Kto widział, opow iadał; kto nie widział, zapytyw ał. 
Zdaje się że tam, za olchami, na ręce go porwali 
i wysoko na rękach podnieśli, że dowódca jazdy, 
w herkulesowym uścisku go trzym ając długo mu 
coś o siostrze, o pannie Anieli szeptał!... Jakże! U ra
tow ał klamrę tę drogocenną, która ich sprzęgała, 
wiedzę, która ich wiodła, wolę, która ich wolę trzy 
mać umiała w  okowach w ytrw ania i rozpłomieniać
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ogniem nadziei— choćby przeciwko samej nadziei! 
Powszechną tu była wieczoru tego jakaś dziwna, 
dobra, braterska radość.

I na nim jednym tylko, k tó ry radości tej by ł 
przyczyną, wcale jej znać nie było. W yglądał tak, 
jakby podzielać ją chciał, ale nie mógł. Na pytania 
ledwie słowem krótkiem odpowiadał nie opowia
dał nic; uściski odwzajemniał, lecz by ł śród nich, 
jakby we śnie, jakby w  zamyśleniu roztargnionem.

Omył z siebie w  strudze błękitnej kurzawę, 
krew, dym prochowy i m iał twarz znowu białą i ró
żową, nawet nie ogorzałą, bo, jak u niektórych nie
wiast bywa, nie imały się jej białości spieki słonecz
ne. Lecz myślał o czemś ciągle, niespokojnie, pra
wie posępnie, jakby dusza jego kołysała się nad 
przepaścią pełną wątpień, zapytań, zagadek.

Tak, gdy gwiazdy wzeszły, położył się pod tą 
brzozą i, gdy wszyscy już spali, nie spał.

Żadne z nas, drzew, tego niepokoju i smutku 
jego z razu nie zrozumiało. Jam pierwszy zrozu
miał. Nie do tego by ł stworzony. Jak ja, który 
z niebem często o rzeczach wielkich i wiecznych 
rozmawiam nie stworzonym do opiewania krw a
wych bojów ludzkich, tak on, w  genjuszu natury 
i górnych myślach ludzkich rozkochany, do bojów 
tych stworzoy nie był. Do czego innego by ł stwo
rzony.

Znałam go zblizka, znałam dobrze jego myśli 
i miłości, zaszeptała brzoza, której gęste listowie, 
w  spływające ku ziemi warkocze zaplecione, sre-
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brzyło się jeszcze gdzieniegdzie od wieczornej rosy, 
a suknia z białej rosy przeświecała z za długich 
warkoczy.

Znałam go z blizka, znałam dobrze jego 
myśli i miłości, bo dokoła mnie, z ziemi, od pobliz- 
kiego strumienia wilgotnej, wyrasta tłum ogrom
ny roślinek przerozmaitych, przyziemnych, drob
nych, wśród których krząta się, pełza, biega, pod
latuje drugi tłum również malutkich, przyziemnych, 
przerozmaitych owadków, robaczków, a on, ten 
mały, z drobiazgiem tym przebywać lubił dziwnie, 
i wówczas tylko na różowej twarzy jego jaśniało 
szczęście spokojne, błogie, gdy z nim przebywał. 
On, doprawdy, drobiazg ten kochał i kształtów jego, 
życia jego ciekaw był namiętnie.

Słusznie powiedział Swirek wysoki, że był 011 
rozkochany w geniuszu natury ale ja tylko wiem, 
bom temu przyglądała się nieraz, jakie on z tym 
genjuszem rozmowy długie, ciekawe prowadził.
I miłosne również bo tak już jest pomiędzy ludźmi, 
że ciekawe i długie rozmowy prowadzić oni zwykli 
tyłko z przedmiotami swojego kochania. Przedmio
tem kochania jego była natura, lecz powstało prze
ciw niej kochanie drugie, tern płomienniejsze, że 
bolesne, i tu go przywiodło. O tamtej kochance zu
pełnie zapomnieć nie zdołał i przed obliczem śmierci, 
która codzień spotkać go mogła, stojąc, wzrokiem 
i duszą wpatrywał się jeszcze w  jej oblicze. W  prze
rwach służby obozowej, w godzinach odpoczynku 
to bywało.

Inni, odpoczynkowi po ciężkich trudach radzi,
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zbierają się w  gromadki, gw arzą, wspominają, i nie
raz śmiech w esoły wzbija się od nich nad tern po
lem blizkich śmierci, a on, jak zwykle chętnie milczą
cy, cichy, chodzi w  pobliżu mojem pod temi olcha
mi cienistemi, po tym gaju kalinowym, nad strumie
niem i co chwilę, na ziemię pochylony, czegoś mię
dzy ziółkami, czy owądkami, upatruje, szuka, a zna
lazłszy, w  palcach albo w  dłoni podnosi i przygląda 
się, w zrok i pamięć w  tern zatapiając—szczęśliw y!

Raz trzej, czterej tow arzysze jego przyszli tam 
i zapy tali: czego szuka tak pilnie, i czemu tak bacz
nie się przypatruje? Trzym ał w tedy w  palcach ja
kieś piórko zielone, w  dziwnie subtelny sposób w y
krojone i w yrąbkowane, więc swoim cichym, łagod
nym głosem mówić im zaczął o tern, jaka to jest 
roślina rzadka, jak on pragnął znaleźć ją kiedykol
wiek, nie zasuszoną w  zielniku, lecz żywą, jaki 
kraj oddalony, zamorski jest jej krajem rodzinnym, 
jak przez lądy i oceany w iatr nasiona jej tu przy
niósł i jaki to cud natury te wędrówki na skrzydłach 
w iatru, od bieguna do bieguna ziemi, nasionek tak 
drobnych, jak pyłki. Innego dnia to samo powtórzyło 
się z powodu ow adka złotawego, który trwożnie 
uwijał się mu po dłoni, a innego jeszcze z powodu 
wspaniałej korony nenufaru, która u brzegu strumie
nia rozkwitła, a którą on zerw ał i w  ręku trzym ał, 
tw arz pochyloną w upajającej woni jej zatapiając.

Tow arzysze, w  ścisłą gromadkę wokół niego 
skupieni, patrzali, słuchali, w szyscy go wzrostem, 
szerokością ramion, męskiemi zabarwieniami tw a
rzy przewyższając. Czapki ich czworokątne w y-

25



głądały na tle zielonem, jak ogromne chabry i ama- 
rąntusy, na odzieży mieli tw arde, szerokie pasy 
i u pasów żelazem poblyskującą broń. I dziwnie 
było patrzeć, jak te tw arze ogorzałe, piętnem zmę
czeń i niepokojów traw iących naznaczone, pochyla
ły  się ciekawie nad drobnem piórkiem roślinki, al
bo złotawem  ciałkiem ow ada i jak na te skazane 
głow y ukojenie i odpoczynek spływ ały z cichych 
słów małego tow arzysza, z zielonych tkanek ro
śliny, ze złotaw ych skrzydełek owada, ze śnież
nych płatków  wonnej lilji wodnej.

Oto do czego był stworzony. I jeszcze do tych 
myśli, które przyjacielowi opowiadał w tedy, gdy 
w szyscy spali, a on niespał u stóp moich, na gęstych 
traw ach leżał.

Tamten niespał także. Sen z oczu spędzał mu 
myśl o tej zagadce ogromnej, w  którą ziemia ta i naj
lepsi jej synowie uplątali się, jak w krw aw ą paję
czynę, i może jeszcze o pozostałej daleko, tęsknią
cej pewno, płaczącej może Anielce. P rzyszedł do 
b rata  Anielki, i długo obaj leżeli u stóp moich, tw a
rzami ku sobie obróceni, w  milczeniu nocy rozm a
wiając tak cicho, jak cicho płaczą moje warkocze, 
gdy z lekkiem szemraniem spływ ają z nich na tra 
wę majowe deszcze nocne.

Cicho było. Na jednym z krańców obozu koń 
czasem zarżał, na innym z piersi uśpionego czło
wieka w yrw ał się okrzyk głuchy, albo wionęło 
ciężkie westchnienie. Ktoś w  ostatniej* bitwie ranio
ny jęczał pod dębem, w uplecionym z gałęzi namio
cie, z za drzew, otaczających polanę, na przestrze-
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niach, mdło oświetlonych przez gwiazdy, widać by
ło czarne posągi uzbrojonych i nieruchomo stoją
cych straży.

Oni dwaj, na siebie wzajem albo na gwiazdy 
patrząc, rozmawiali o tych czasach dalekich, 
w  przyszłości dalekich, które będą albo nie będą, 
które, jeżeli będą, wodami ukojenia i oczyszczenia 
obmyją świat, w których, podobno, miecze mają 
być przekute na pługi, a jagnięta sen spokojny 
znajdować u boku lwów...

O przyszłości świata, po wiekach walk, zbrod
ni i mąk, rozkwitłej w  raj niewinności, pogody i zgo
dy, mówili z tęsknotą, z zachwyceniem, upragnie
niem.

Szeptem cichym marzyli- o tym celu przedale- 
kim, ku któremu ręką wrzącą i wieczną płyną ma
rzenia ludzkich głów i serc najwyższych, a niewie- 
dząc nigdy, czy kiedykolwiek rzeka do celu swo
jego dopłynie. Ach, ból i rozpacz tych marzeń bez 
ziszczenia, upragnień bez nasycenia, zagadek bez 
rozwiązania! Ach! niezgłębiony tego wszystkie
go smutek!

— Bo, chociaż przedmiot walki najdroższy jest 
i święty, przelana w  niej krew ludzka trucizną 
w żyły spływa, i rany zadane ranami kładą się na 
tych, co je zadają. Gniew, ból, śmierć to sępy, pa
sące się na trupach radości, słodyczy i nadziei ludz
kich. Zły ród, przeciw sobie samemu szpony ich 
wystawiający! Nędzny ród, krótko żyjący, które
go synowie nawzajem sobie skracają życie! Nie-
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szczęsny ród, zewsząd w  ciele swem i w  duchu 
swym  zagrożony, którego synowie nawzajem cia
łom i. duchom swoim grożą! O! kiedyż będzie ina
czej? Czy kiedykolw iek będzie inaczej? Dlaczegóż 
nie urodziłem się w  tej porze późnej, gdy świat bę
dzie innym, albo w  tak wczesnej, aby oczy moje 
nie potrafiły  otworzyć się na to, że mógłby być in
nym, gdyby, gdyby ludzie byli inni!

Po krótkim  milczeniu ze smutnym uśmiechem 
mówić począł wiersz starożytnego poety:

— Baśń niesie, że Prometeusz do pierwiastku 
gliny, będącej podstawą istoty człowieczej, w la ł po 
kropli każdego z pierw iastków zwierzęcych, samo 
serce człowiecze zaprawiając chciwością wilczą 
i wściekłością lwią. To jest przyczyna tych pomst 
i gniewów, które w  ludzi uderzają zgonami strasz
nymi, i to jest przyczyną, że walą się w  gruzy gma
chy wspaniałe, że lemiesze wojsk wrogich rozory- 
wują w a ły  podbitych grodów.

— Horacyusz? — zapytał towarzysz mówiące
go i w  tej że chwili, z porywczym  gestem silnego 
ramienia, z nad traw y się podniósł.

— Podbitych grodów! — powtórzył, chwilę 
milczał, aż zawołał:

— Teraz inaczej być nie może!... Podbitych 
grodów... Teraz walka — to powinność!...

Głos cichy, ale stanowczo brzmiący, namiętne
mu w ykrzykow i temu odpowiedział:

— Teraz inaczej być nie może. Dopóki gwałt, 
dopóty św ięty przeciwko gw ałtow i gniew! Dopóki 
krzywda, dopóty walka! Przez krew  i śmierć, przez



ruiny i mogiły, z nadzieją, czy przeciw nadziei, 
walka z piekłem ziemi w imię nieba, które na zie
mię zstąpi...

—; Może zstąpi...
— Kiedyś...
— Gdy nas już na ziemi nie będzie.
Tak oni czasem w zmrokach nocnych rozma

wiali z sobą, gdy obóz spał, i dokoła obozu na prze
strzeniach, mdło przez gw iazdy oświetlonych, w i
dać było czarne posągi uzbrojonych straży.

Aż przyszedł dzień...

...Szept Brzozy zniżał się, tajał, umilkł; prze
mówił wzamian brodaty, silny Dąb:

— Aż nadszedł straszny dzień. S traż daleka 
przyniosła oznajmienie...

Bo okrom blizkiej, wokół obozu rozstawionej, 
mieli oni straż swoją daleką, która tu przynosiła 
oznajmnienia, ostrzeżenia, wieści. Przyniosła je ona 
tak, jak królewicz bajeczny dążył do zamku zacza
rowanej królew ny: przez zarośle cierniste, w rzaw ą 
upiorów napełnione, przez m oczary bagniste, naje
żone paszczękami smoków. Czasem strażnik ginął 
w  uścisku upiora lub w  paszczęce smoka, czasem 
docierał celu.

Zdaleka już słychać było tętent biegnącego 
prze las konia.

— H asło?
— Z nadzieją, czy przeciw nadziei!
W padł na polanę młody jeździec na koniu zdy-



szanym, z tw arzą oblaną potem. Południe skwarem  
piekło. Kilka głosów przyjaźnie zaw ołało:

— Kaliś! Pan Kalikst! Jak  się m asz?
Ale on na powitania czasu nie miał. Z konia 

zeskoczył.
— Gdzie naczelnik? Prow adźcie! Prędzej!
Polaną szedł spiesznie, przybysza nie widząc,

młodzieniec wysm ukły, w  szafirowej czapce na zło
tych włosach. Adjutant wodza. Ktoś do niego za
wołał.

— Radowicki! Od poczty obywatelskiej... w y
słaniec! Do naczelnika prowadź!

Adjutant i poseł obywatelskiej poczty dłonie 
sobie uścisnęli. Koledzy szkolni, sąsiedzi. Razem 
weszli do namiotu wodza. Obóz zaległa cisza. Ta
ką ciszą, m artw ą na powierzchni, a drżącą w  głę
biach dusze natura w  przedchwili burzy pioruno
wej i w ichrzystej.

W krótce do namiotu wodza weszli wezwani 
dowódzca jazdy i paru tow arzyszy innych, kunsztu 
orężnego mniej lub więcej świadomych. Narada.

Oczekiwanie trw ało długo, aż Romuald T rau
gutt przed namiot swój w yszedł i otrzym ane wieści 
ogłosił.

Biły z nich pioruny blizkiego boju, i w icher 
śmierć wiał.

Wojsko ogromne nadciąga, już opasują las, od
działy jego piesze i konne już, jak rzeki szumne, la
sem płyną. P rzez las drzew  przedzierają się lasy 
luf, pik, bagnetów. Za godzinę, za dwie tu będą. P o
seł wieść przywiózł drogą długą i trudną, lecz przy-
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wiózł ją jeszcze w  porę. Sto strzelb na jedną strzel
bę. Sto pik na jedną szablę. Jak w  baśniach. Lecz 
bywa to prawdą. Czy zlękną się tej prawdy? Kimże 
są? Nie niewolnikami są, przez gwałt i przemoc 
ciągniętymi na pola krwawe, ale dobrowolnymi 
ofiarnikami wysokich ołtarzy.

Więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa! 
I duch tej miłości, która ich tu przywiodła. Ci, co 
zginą, będą siewcami, którzy samych siebie rzucą 
w  ziemię, jako ziarno przyszłych plonów. Bo nic nie 
ginie. Z dziś zwyciężonych dla jutrzejszych zw y
cięzców powstają oręże i tarcze. Lecz oni z siebie 
dobędą wszystkie siły, wszystkie swe siły męstwa, 
karności, wytrwania, aby zwyciężyć. Bojowy 
okrzyk ich: w  imię Boga i ojczyzny! Z tym okrzy
kiem, na śmierć czy na zwycięstwo, do boju!

Jak mówił. Słowa jego rozlegały się od brze- 
ga do brzega obozu, dźwięczne, krótkie, coraz 
głośniejsze, gorętsze i, jak iskry, sypały się na gło
w y  tłumu, aż, jak łan kw iatów  na łące, zakołysał 
się tłum ten i w yrzucił z setek piersi wzdętych 
grzmotowy okrzyk zapału.

Potem zakotłowało tu, zawrzało. Siodłanie ko
ni, przydziewanie zbroi, wołanie komend, formo
wanie się szeregów, głośne rozkazy, ciche zlecenia. 
Kipiał ruch, dzwoniły głosy, tętniały końskie kopy
ta, broń błyskała w  powietrzu, pełnem słonecznego 
złota i upału.

Poseł poczty obywatelskiej miał odjeżdżać, 
znowu drogą długą i nudną powracać tam skąd



przybył. W przódy jednak zatrzym ał konia przed 
jednym ze sformowanych już oddziałów pieszych 
i żołnierzowi z pomiędzy w szystkich najmniejszemu 
w zrostem  podał przedmiot tak drobny, że zaledwie 
dostrzedz się dający, mówiąc:

— Od siostry!
Był to skraw ek papieru niezmiernie drobno za

pisany i zwinięty w  sposób taki, aby go w  potrzebie 
z łatw ością połknąć było można. Takie w ówczas 
listy pisano ze św iata do obozów.

Dowódca jazdy na pięknym sw ym  arabie, obok 
szeregów  biegł, zobaczył, ku Tarłowskiemu głową 
skinął.

— Od panny Anieli?
Zamienili się spojrzeniami, na tw arzach ich 

błysnął uśmiech. Był to kwiat, ręką dziewczyny 
zdaleka rzucony na te o tw arte mogiły. Co pisała? 
Nie dowiedział się o tern w tej chwili jej brat, bo 
rozległa się głośna komenda, więc skraw ek papieru 
spiesznie u piersi skrył. Czy dowie się kiedykol
wiek ?

Potem  wyciągali stąd w  porządku, w  milcze
niu, aż na opustoszałej polanie pozostały tylko tra 
w y zdeptane, kw iaty konające i namioty puste. Na
miot dla rannych, u stóp moich stojący, w  tej godzi
nie ich odejścia pustym był, tak  jak i inne. Napełnić 
się miał wkrótce.

Nie odeszli daleko. Plan bitw y był podobno 
kunsztowny, biegły. Obrona i zarazem  napaść. Za
sadzka, ukry ta w  nieprzeniknionej dla oka gęstw i
nie, a na luźniejszych przestrzeniach, za każdem



drzewem przyczajone oko lufy i na każdem pólku 
mchowem, czy paprociowem, w  każdej cienistej al
kowie z gałęzi dobyte z pochew szable.

Dziwnie to w szystko wyglądało, mówię ci, W ie
trze prędki, że dziwnie to wyglądało, w śród ucent- 
kowanej kwiatami zieloności leśnej i w śród majo
wych pędów sosen, które w milczeniu upalnej pogo
dy swe jasne, wieloramienne świeczniki podnosiły 
nad tw arzam i ciemnemi, skamieniałemi w milczą- 
cem oczekiwaniu.

Chodziły tam po tych tw arzach poruszenia 
i błyski rozm aite: niecierpliwości, zapału, w ytężo
nego nasłuchiwania, strącanych przez wolę na dno 
duszy bólów i trwóg. W  powietrzu, wolnem od 
szczebiotania ptaków, które zlęknione odleciały, 
czuć było oddechy kilkuset piersi ludzkich, namię
tne, niespokojne.

Aż z głębi lasu przypływ ać począł szum coraz 
w zrastający... W zm agał się, przybliżał, coraz 
ogromniejszy... Jakby powietrzem nadlatywało, jak
by dołem lasu nadchodziło coś straszliwego...

— Baczność! Gotować broń!
Rozkazowi temu, który rozległ się tuż prawie 

za mną, odpowiedział z oddali, z oddali głos inny, 
tak samo rozkazujący, krótki.

I było już widać...
Szara masa ogromna, posuwająca się naprzód 

z trudem i powoli wśród gęstych drzew, po ziemi, 
najeżonej sztywnemi prętami latorośli, zasłanej sie
ciami podstępnych wiklin. Trudno jej było iść. W



szumie jej kroków trzaskały  łamane, stukały rąbane 
gałęzie.

Ale już w yraźnie było widać... I w tedy... Zastu
kały, zastukały za drzewami, po zaroślach, gęste, 
pojedyncze, szybko, szybko po sobie następujące 
w ystrzały  i rój błyskaw ic krótkich, ognistych, roz
sypał się w śród drzew  i zarośli.

W net od strony nadchodzących buchnął i poto
czył się ogromny, długi grzmot i zarazem  sunąć 
stam tąd poczęły gęste kłęby dymu. Rotow y ogień 
karabinów, zbity w  sobie, ciężki, odpowiedział po
siekanemu ogniowi strzelb, na znacznej przestrzeni 
rozsypanych.

Była to rozmowa dwu fóżnych ze sobą grzmo
tów, drżały od niej ze zgrozy najsilniejsze drzew a 
lasu.

Czy długo trw ała?
Długo. Godziny upływały.
W  dymach, które staw ały  się morzem napo- 

wietrznem, kłębiącem się i ciemnem, szara masa, 
w ydłużona w kształt kolumn, to roztaczana w 
kształt półobręczy, przybliżała się znowu i znowu 
cofała. Niewygodnie jej było, ciasno i w śród zasłon 
leśnych, ogniem ziejących, trwożnie. Ale rosła 
wciąż, rosła, gęstniała, na odległościach coraz w ię
kszych, dalszych. Tysiące coraz nowe, konne, pie
sze. Jak  rzeki wezbrane, o wodach nieprzebranych. 
Ale też tysiąc zapór, przeszkód w tym świecie leś
nym, napełnionym tworam i nieposłusznymi, mają
cymi we własnem swem królestwie swoją wolę 
i swoją moc. Tysiące też tych stuków szybkich z za
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drzew i z pomiędzy zarośli, które razem z rojami 
ognistych błyskawic rzucały roje pocisków celnych.

Ilekroć rozdzierało się na chwilę napowietrzne 
morze dymu, widać było bliżej i dalej, z jednej stro
ny i z drugiej, postacie ludzkie, rozciągnięte na 
mchach i wiklinkach, jak czarne, leżące cienie.

Po obu stronach padały trupy. Lecz nie wszys
cy upadający byli trupami. Upadł stąd niedaleko 
i rozciągnął się na paprociach mały Tarłowski. 
Ale żył...

Od początku b itw y, za rosochatą olchą, na jed
no kolano klęcząc, nabijał strzelbę, celował i strze
lał, bez ustanku, zapamiętale, szybko, z wprawą, 
którą obdarzyły go ćwiczenia obozowe. Jakby ni
gdy pragnieniem był nie biegł ku rajskiej erze 
wiecznego pokoju świata, jakby nigdy razem z po
etą nie wyrzekał na wlaną w  serce człowiecze krop
lę wściekłości lwiej... Coś lwiego, czy tygrysiego, 
błyszczało mu w  oczach o rozpalonym błękicie, pod 
czołem, ściągniętem w  jedną zmarszczkę uwagi 
wytężonej i zaciętości srogiej; w  linję srogą, jak 
krwawa uraza, zaciskały mu usta, albo rozwarte, 
dyszące, w  pierś wątłą chłonęły węże dymu, zieją
ce prochową wonią.

Wtem nadleciało coś, mającego w  szarym dy
mie podobieństwo do wydłużonego ciała czarnej 
pszczoły i w  ramię go ugodziło. Ramię to zwisło u 
boku, strzelba z ręki wypadła, chciał porwać się 
z klęczek, zachwiał się na wysokie paprocie 
upadł. Ale żył, i po długiej chwili dwie pary sil
nych ramion zdjęły go z okrwawionych paproci
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i wniosły do tego namiotu, u stóp moich stojącego, 
który już nie był pustym.

Pod dachem wysokim, z zielonych gałęzi uple
cionym, na mchowych i paprociowych pościelach 
leżało już kilkunastu ludzi, w  których trzew ia lub 
członki żądła swe pogrążyły czarne pszczoły. Nad 
nimi, od jednego do drugiego przechodząc, przy
klękali dwaj ludzie z tw arzam i zatroskanemi, z czo
łami, oblanemi potem, z rękoma czynnemi. Lekarze 
obozowi. •

Ale wówczas, dokoła polany tej staw ało się już 
bardzo gorąco. Z coraz częstszymi, z coraz dłuż
szymi, gęstszymi grzmotami karabinowego ognia, 
szara m asa zbliżyła się już na odległość, z której 
można było rozpoznawać wzrokiem pojedyncze 
postacie, tw arze, ubrania, bronie. Z Żelaznem pra
wem liczby zaokrąglała się óna w  obręcz i opasyw a
ła polanę coraz zupełniej, coraz bliżej. Ludzie z tej 
i z tamtej strony poczęli spotykać się oko w  oko 
i zw ierać się pierś z piersią.

W  stukach i grzmotach obustronnych ogni dym 
gęstniał, napełniony ognistemi błyskawicami, k rzy 
kami, przekleństwami i wybijającym i się nad w szy
stko głosami komend krótkich, zdyszanych, coraz 
śpieszniejszych, zapałczyw szych, śmiertelniejszych. 
Duszność i ciemność od dymu w zrasta ły ; lały się 
w  nich strumienie potu, ciekły strugi krwi. Coraz 
ciaśniej staw ało się tam, wrzaskliwiej, krwawiej, 
wścieklej, przeklęciej. Piekło, piekło, mówię ci 
W ietrze prędki, szalało w tym naszym cichym,
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wonnym, kwiecistym, niewinnym raju leśnym. Pie
kło ludzkie.

I zdawać się mogło, że nad to, co się już dzia
ło, nic na ziemi straszniejszego dziać się nie może. 
A jednak...

Kiedy na ludzi spoglądasz, W ietrze prędki, nie 
mów nigdy: tu kres ich tragedji! Bo nikt wśród 
wszechświata odgadnąć ani obliczyć nie zdoła tego 
szczytu najwyższego, na k tó ry  wzbijać się mogą ich 
tragedje, ich zbrodnie i ich niedorównany we 
wszechświecie ból.

I oto...
Z za gęstwiny olch i osin, z za tej, co to, w i

dzisz? naprzeciw mnie, z pośród krzaczystych za
rośli wyrasta, wysunął się oddział wojska konnego, 
lasem pik długich nad głowami najeżony, nad koń
skimi grzbietami pochylony i, krzyk wydający prze
raźliwy, począł przez pustą polanę ku temu namio
tow i pędzić. Zoczył namiot ten ludzi pełen i pędzić 
ku niemu począł, ku namiotowi, w  którym, sił i bro
ni pozbawieni, leżeli ludzie ranni, a nad nimi, z rę
koma czynnemi klęczeli lekarze.

Pędził oddział zbrojny w  piki, na koniach chy
żych pochylony, z krzykam i przeraźliwemi, z tw a
rzami, opalonemi w  ogniu b itw y, i szalała mu w  ży
łach wściekłość lwia...

Lecz za mną tuż rozległ się głos stalowy, 
wrzask boju przewyższający:

— Jazda! na obronę rannych.
W  mgnieniu oka, z dowódcą swym na czele, 

wlecieli na polanę. Czarni od dymów piekielnych,
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na zziajanych koniach, wypadli z za drzew zarośli,, 
naprzeciw tamtym, z podniesionemi szablami w  rę
kach...

Słońce miało się ku zachodowi i z za dymu 
świeciło tarczą z rozżarzonej miedzi. Na ten poczet 
lecący, na jego spalone twarze i obnażone szable 
padł rdzawo czerwony blask, bezpromienny, ponu
ry. W  tym  blasku dopadli namiotu, już przez tam
tych okrążonego, z wątłą ścianą z gałęzi już rozwa
loną. Straszliwy panował tam tłok, i rozlegały się 
nieludzkie w ycia i ryk i. Całą siłą rozpędu koni w  
tłok ten uderzyli, z rąk sypiąc błyskawice szabel 
i pistoletowe strzały. Dowódca czarnowłosy, do A r
chanioła z mieczem płomiennym podobny, pierwszy 
szerokiego otworu doskoczył i, jakby nogi konia 
jego ziemia do siebie przykuła—stanął.

O Jezu! Nie było już w  namiocie rannych, ani 
lekarzy. B y ły  ty lko  trupy, w  k rw i broczące i jesz
cze otrzymujące nowe rany, umilkłe, albo w  strasz- 
nem konaniu charczące. A w  pośrodku tego pola 
mordów dokonanych dokonywał się już ostatni. Na 
ostrzach kilku pik osadzony i wysoko wzniesiony 
w  powietrze, mały Tarłowski twarz białą, jak chu
sta, w ystaw ia ł na rdzawo-czerwony blask słońca. 
Męczeńska twarz ta, o umierających oczach, z czer
wonym sznurkiem k rw i od złotych w łosów do ust, 
konwulsją wstrząsanych, poznała jednak przyjacie
la, ręka szybkim ruchem rzuciła ku niemu jakiś 
przedmiot czerwony, i głos mdlejący zawołał:

— Jagmin! siostrze!
Ostatni dar, ostatnia myśl, ostatnie słowo! Jak



ptak czerwony, chustą, krwią ociekającą zleciała na 
szeroką pierś dowódcy jazdy, lecz w tejże chwili 
upadł pod nim koń jego, kulą ugodzony, i on sam, 
w śród tłoku, dymu, w rzasku, stuku w ystrzałów , 
ulewy ognistych błyskaw ic — zniknął!...

...Przestał szumieć Dąb brodaty, i cisza nocna 
zaległa polanę. Bo noc już nadeszła, mroczna, ale nie 
ciemna: przezroczysta, gwiaździsta, majowa.

Na pogórku mogilnym, na wysokich traw ach 
W iatr leżał, tak lekki, że nie uginały się pod nim ku 
ziemi w ysokie traw y. Ogromne skrzydła jego ża
łośnie zw inęły mu się u boków, i smutnie rozsypały 
się po ziemi w łosy, ze srebrzystych szronów paję
czo uprzędzione. W  wydłużonych skrętach jego 
kryształow ego ciała blado świeciły odbicia gwiazd 
i z odbić tych jedno tylko w zrastało w blask i wiel
kość, aż w zrosło w płomyk gorejący, od którego 
tajać począł kryształ jego piersi. Tajał od gorejące
go płomyka kryształ piersi W iatru prędkiego i ście
kał na wysokie traw y  z szemraniem tak cichem, 
z jakiem płaczą w arkocze brzozy, gdy z nich na zie
mię spływ ają majowe deszcze nocne. Tak na bez
imiennej, zapomnianej, nieznanej mogile leśnej pła
kał W iatr.

I cicho z nad traw  zaszeleścił:
— A ten krzyżyk?
Ciche nad samą ziemią odpowiedziało mu dzwo

nienie:
— My, małe dzwonki liljowe, my, małe dzwon- > 

ki, litośnieśmy chłodziły jej rozpalone czoło i piły 
lejące się z oczu jej łzy.



—  400 —

Po latach, po wielu, o smętnej jesieni przyszła 
tu ciemna, drobna, i u stóp pagórka tw arzą padła 
na podłoże zioła.

Biedną tw arzą! Bo nie była już białą, ani różo
w ą; białość jej i różowość wypiło z niej życie. 
Biedne życie! Bo nie wiemy, co tam na świecie czy
niła, a w  oczach stała odbita samotność tęskniąca, 
gorzka.

Biedne ręce, niegdyś całowane tak miłośnie! 
Biedne oczy, niegdyś tak podobne do błękitnych, 
dziewiczych, czystych oczu brata.

On nieprzespanie spał na dnie pagórka tego, 
z ostatniem jej pozdrowieniem, szczypteczką pro
chu, na piersi, w  proch rozsypanej.

I tamten...
Leżała na pagórku, do ziół zżółkłych tuląc 

tw arz uwiędłą i na ich kobiercu rozciągając suknię 
sw ą ciemną, biedną...

M yśmy w tedy nie miały kwiatów, jakże? w  je
sieni! więc tylko liściem chłodnym objęłyśmy tw arz 
jej od płaczu gorącą i łzy. piłyśmy, co długo płynę
ły z oczu.

Długo. Nieprędko z ziemi w stała  i ten krzyżyk 
mały, który przyniosła z sobą, w śród łodyg naszych 
utkwiła. Potem  drobna jej postać odeszła w  zmierzch 
wieczorny, w śród żółtych drzew  zniknęła i nie w ró
ciła już więcej n i g d y ............................................... .....

...Teraz zaszumiał potężny, brodaty Dąb: 
— I płynęły lata za latami...
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0  każdej wiośnie ptaki p rzy la tyw ały  tu gro
madnie, wiewiórki po świerkach tańczyły  i w  t ra 
wach biegały, pełzały, podlatyw ały  drobne owadki, 
robaczki. Róże dzikie odkwitały, i zaw ieszały  się 
u koron ich motyle. Słońce kładło na t ra w y  szerokie 
płachty złote. Od zórz wieczornych żeglowały nie
bem rumieńce obłoków. W  zmrokach nocnych świe
ciły w ysokie  gwiazdy, lub ciężkie, ciemne całuny 
nizko rozw ieszały  chmury. P łynę ły  dnie za dniami, 
noce za nocami...

W  głębokie jesienie huczały tu wichry, szumia
ły ulewy, szem rały  deszcze nieskończone, a  w  śnie
żyste, szkliste zimy my, drzew a, wznosiłyśm y nad 
tern w zgórzem  grobowce ze szkła szronów i z m ar
muru śniegów, zimne, białe, koronkami obwieszone, 
brylantami osypane. Czasem na te grobowce zla
ty w a ły  stada  w ron lub kawek, krakaniem grobo- 
wem  powietrze napełniając, albo w  królewskiej po
stawie za trzym ał się w śród  nich jeleń wspaniały, 
przebiegło stado kóz płochliwych, drobny zając 
przemknął, znacząc na śniegu zygzaki ciemnych śla
dów. P łynę ły  w iosny za wiosnami, zimy za zimami...

1 dwie rzeczy  by ły  tu niezmienne. Zawsze s ta 
ła tu w ysoka  od ziemi do nieba samotność z obli
czem niemem.

I ciągle płynął tędy  nieśmiertelny strumień cza
su, niestrudzenie szem rząc: vae victis! vae victis! 
vae victis!...

...Wiatr prędki już nie płakał. Kryształowe cia-
26



—  402 —

ło jego w staw ać poczęło nad w zgórzem mogilnem 
i, coraz w yższe, silniejsze, potężniejsze, rosło.

W staw ał i nakształt powiewnej kolumny w zra
stał do w ierzchołków drzew, wysoko nad ich w ierz
chołki, jeszcze wyżej, cały, w  gniewnym szumie 
podnoszących się z nad ziemi skrzydeł w  zaw ieru
sze włosów, roztaczających się naokół, olbrzymią 
siecią pajęczą, świecącą szklistym szronem. Aż, nie
botyczny, w zdęty, niezliczonemi odbiciami gwiazd 
roziskrzony, roztoczył skrzydła latawca-olbrzym a, 
na las cały rzucając okrzyk:

— Gloria victis!
I zerw ał się z mogiły, wzleciał nad las, szla

kiem powietrznym dotarł ciemnego nieba i do 
gwiazd mrugających, do srebrzystych dróg mlecz
nych zaw ołał:

— Gloria victis!
A potem znowu ku ziemi spłynął i, niespokojny, 

gniewnym czy świętym  szałem zdjęty, szumiącym 
szlakiem ciemności przerzynając, nad polami, nad 
wodami, nad lasami, nad miastami i wioskami, na 
całą kulę powietrzną, która obejmuje ziemię, i na 
całe sklepienie niebieskie w ołał:

— Gloria victis!
Zdumiewały się, wołania tego słuchając, pola, 

wody, lasy, wsie i miasta, zdum iewała się kula 
ziemska i kula powietrzna, w  zdumieniu zapytując: 
kto nad światem głosi tę ogromną, niesłychaną, tę 
fantastyczną, niespodziewaną now inę? Czy baśń 
dostała skrzydeł i nocami poczęła światu prze-
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dziwne rzeczy opowiadać? Czy tak wołają duchy, 
strącone z planet innych? Czy senne rojenia? Zja
w y bezcielesne? Złudy? I zaliż przemienienie świa
ta głos ten zwiastuje, lub jego skończenie?

A Wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wiel
kiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc i niosąc 
w  przestrzeń, w  czas, w  pamięcie, w  serca, w  
przyszłość świata tryumfem dalekiej przyszłości 
rozbrzmiewający okrzyk:

— Gloria victis!

K O N I E C .
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WYDAWNICTWA KSIĘGARNI

W. MAKOWSKIEGO W WILNIE.

Z NAD WILJI I NIEMNA. Książka Zbiorowa pa
mięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana, w 50 Ro
cznicę ich Zgonu. Cena zniżona z rub. 2 kop. 50, 
na rub. 1 kop. 25.

GODZINA POGARDY. Dramat Woli, Mickiewicz, 
Słowacki i Towiański; Słowacki — Samuel Zborow
ski, napisał Wacław Makowski. Cena rub. 1.

BAŚŃ PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. Poemat,
napisał Wacław Makowski. Kraków. Cena rub. 1.

HELENA POJATA (Skirm untów na).

ZARYS DZIEJÓW LITEWSKICH. Z 3 mapami
i 6-ciu portretami. Cena kop. 75. Kartonowa rub. 1.

D -r WŁ. ZAHORSKI.

TROKI I ZAMEK TROCKI, z  widokami ruin 
zamku. Cena kop. 50.

SZYMON KONARSKI, życie i czyny. Podług
niewydanych dokumentów opracował D-r Wł. Zahor
ski. Wilno, 1907 roku. Cena kop. 25.



T. BERNATOWICZ.

POJATA CÓRKA LIZDEJKI. Opow ia d a n ie  hi
s toryczne,  skróc i ł  Nagroda .  Ce na  kop. 20.

BAJARZ POLSKI. Baśni ,  powieści  i gawędy l u d o 
we opowiedz ia ł  A. J. Gliński,  4 to my  w dwóch.  W y 
d a n e  w Wilnie 1307 r. Ce na  rub.  1. Kar ton  rub.  1 
kop.  20. W ozdobne j  oprawie  rub.  1 kop.  50.

HISTORJA CUDOWNEGO OBRAZU NAJ- 
ŚW IĘTSZEJ MATKI  B O S K I E J  O STRO 
BRAMSKIEJ, oraz  inn ych  obr azów w Wilnie,  k. 20.

PLAN M. WILNA. O p ra c o w a ł  miejsk i  Inżynier 
T. Walicki.  Z a l fabe tyczn.  s p i s e m  Kościołów,  gmac hów,  
ulic. Wilno,  1907 r. Kolor.  kop. 50. Czarny  kop. 30. 
Pod kl e ja ny  na płótnie kop. 85 w teczce  r. 1 k. 20.

WIDOKI WILNA. -  Herb  Wilna.
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