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GUY DE MAUPASSANT

Baronowa
 . 

— Bęǳiesz mógł zobaczyć tam interesu ące cacka — rzekł mi mó przy aciel Boisrené
— pó dź ze mną.

Zaprowaǳił mnie na pierwsze piętro pięknego domu, na edne z wielkich ulic Pary-
ża. Przy ął nas mężczyzna barǳo elegancki, o wykwintnych manierach, oprowaǳał nas
i pokazywał rzadkie przedmioty wymienia ąc niedbale ceny. Wielkie sumy, ǳiesięć, dwa-
ǳieścia, trzyǳieści, pięćǳiesiąt tysięcy anków, wychoǳiły z ego ust z taką łatwością
i wǳiękiem, że nie można było wątpić iż istotnie miliony zamknięte są w tych zbiorach,
tego wielkoświatowego kupca.

Renoma ego znaną mi zresztą była oddawna. Barǳo zręczny, giętki, barǳo inteli-
gentny, służył za pośrednika przy wszelkiego roǳa u transakcyach. Będąc w stosunkach
ze wszystkimi na zamożnieszymi amatorami Paryża, ba, nawet Europy i Ameryki, zna ąc
ich gusta i ich chwilowe zachcianki, zawiadamiał ich ednem słowem, albo depeszą, eśli
mieszkali w akiem odlegle szem mieście, o akim przedmiocie do kupna, mogącym im
przypaść do gustu.

Luǳie na lepszego towarzystwa zgłaszali się do niego w chwilowych kłopotach, czyto,
żeby uzyskać pieniąǳe na grę, czyto żeby dług aki zapłacić, by sprzedać aki obraz, aką
kosztowność familĳną, obicie, nawet konia, lub aką posiadłość w chwili akie przykre
katastro.

Twierǳono, że nie odmawiał nigdy swoich usług, o ile przewidywał naǳie ę zysku.
Był wzrostu wysokiego, szczupły, łysy, naǳwycza elegancki. Słodki ego głos, zna-

czący, miał szczególny urok, akiś kuszący urok, który nadawał tym rzeczom akąś specy-
alną wartość. Gdy trzymał w swoich palcach akieś cacko, obracał e, odwracał, patrzał na
nie z taką zręcznością, dokładnością, elegancyą i zamiłowaniem, że przedmiot ten zdawał
się zyskiwać zaraz na piękności ak gdyby przeistoczony ego dotknięciem i spo rzeniem.
I oceniało się e zaraz o wiele droże aniżeli przedtem, zanim z gablotki dostało się w ego
ręce.

— A pański Chrystus, rzekł Boisrené, ten piękny Chrystus z czasów Renessansów,
którego pokazywałeś mi pan zeszłego roku?

Mężczyzna uśmiechnął się i rzekł:
— Jest sprzedany i to w barǳo ǳiwny sposób. Prawǳiwie paryska historya. Chcesz

pan, żebym mu ą opowieǳiał?
— Ależ z przy emnością.
— Czy zna pan baronową Samoris!
— Tak i nie. Wiǳiałem ą raz, ale nie wiem nic o nie bliższego.
— Ale znasz ą pan…. lecz niezupełnie?
— Tak.
— Zechce mi pan powieǳieć, co pan wie o nie , żebym wieǳiał czy się nie mylisz?
— Barǳo chętnie. Pani Samoris est damą światową, ma małą córkę, chociaż nikt

nigdy nie znał e męża. W każdym razie, eśli nie miała męża, miała dyskretnych ko-
chanków, albowiem obraca się w pewnem tolerancy nem, albo ślepem towarzystwie.

Uczęszcza do kościoła, przy mu e sakramenta z nabożeństwem i w sposób ażeby o tem
wieǳiano, nie kompromitu e się nigdy. Ma również naǳie ę, że córka e zrobi dobrą
partyę. Czy tak?
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— Tak, lecz pozwoli pan, że uzupełnię ego wiadomości. Jestto kobieta na utrzymaniu,
która każe się szanować swoim kochankom, tak, ak gdyby nigdy ą z nimi nic nie łączyło.
W tem est rzadka zasługa; albowiem w ten sposób uzysku e się od mężczyzny to, czego
się pragnie. Ten, którego wybrała mimowoli stara się o nią i zabiega długo, pożąda e
z obawą, towarzyszy e z nieśmiałością, osiąga ą zǳiwiony i posiada ą z poszanowaniem.
Nie spostrzega się nawet że ą płaci, z takim bierze się ona do tego taktem. I utrzymu e
ona swo e stosunki w takim tonie rezerwy, godności i tego co wypada, że opuszcza ący e
łóżko, gotówby był wypoliczkować drugiego mężczyznę, któryby pode rzywał cnotę ego
metresy. I to w na lepsze wierze.

Oddałem te kobiecie kilkakrotnie kilka usług. Ona też niema sekretów przedemną.
Otóż w pierwszych dniach stycznia, przybyła do mnie z prośbą o pożyczenie e trzy-

ǳiestu tysięcy anków. Nie pożyczyłem ich e rozumie się, że ednak pragnąłem ą
sobie zobowiązać, poprosiłem ą, żeby mi przedstawiła dokładnie swo ą sytuacyę, bym
mógł zobaczyć, czy nieda się dla nie co zrobić.

Opowieǳiała mi wtedy o swem położeniu z taką delikatnością i przezornością, ak
gdyby mówiła mi o pierwsze komunii swo e córki. Zrozumiałem w końcu z tego, że
czasy były ciężkie i że znalazła się bez grosza.

Kryzys handlowa, niepoko e polityczne, które obecny rząd zda e się dla swe przy em-
ności podtrzymywać, pogłoski o wo nie, powszechny zastó , zahamowały obrót pienięǳy
nawet w rękach kochanków.

A przecież ta uczciwa kobieta, nie mogła się oddać pierwszemu lepszemu.
Potrzeba e było mężczyzny z towarzystwa, z na lepszego świata, któryby ustalił e

reputacyę, dostarcza ąc e zarazem na potrzeby coǳienne. Vireuz, nawet barǳo bogaty,
mógłby ą skompromitować nazawsze i małżeństwo e córki zrobić problematycznem.
Nie mogła także wcale liczyć na ubliża ących pośredników, którzy mogli ą na akiś czas
wyciągnąć z kłopotu. Musiała zatem utrzymać dom na dawne stopie, prowaǳić dom
otwarty, by nie stracić naǳiei znalezienia w liczbie swoich gości, dyskretnego i dystyn-
gowanego przy aciela, którego oczekiwała i którego wybraćby mogła.

Zrobiłem e uwagę, że mo e trzyǳieści tysięcy anków mało miały szansy powróce-
nia do mnie. Z chwilą bowiem gdyby e wydała, trzeba było, żeby naraz uzyskała na mnie
sześćǳiesiąt tysięcy, by mnie zwrócić połowę.

Słucha ąc mnie wówczas, zdawała się być zrozpaczoną. Sam uż nie wieǳiałem coby
tu wymyśleć, gdy wtem, prawǳiwie genialna myśl wpadła mi do głowy.

Właśnie kupiłem był, tego Chrystusa z czasów Renessansu, którego pokazywałem
panu, wspaniały kawałek, coś na pięknie szego w tym stylu, co kiedykolwiek wiǳiałem.

— Mo a droga przy aciółko, rzekłem, każę zanieść do pani tę rzeźbę z kości słonio-
we . Pani wymyśli akąś zręczną, rzewną, a poetyczną historyę, zresztą aką chcesz, celem
usprawiedliwienia chęci pozbycia e . Naturalnie, ma to być familĳna pamiątka oǳieǳi-
czona po o cu pani.

Ja zaś będę przysyłał pani amatorów, sam ich nawet przyprowaǳę do pani. Reszta
należy do pani. ǲień przedtem dam pani bliższe szczegóły o ich sytuacyi. Ten Chrystus
wart pięćǳiesiąt tysięcy anków, oddam go ednak za trzyǳieści. Różnica należeć bęǳie
do pani.

Ona chwilę namyślała się głęboko, poczem odrzekła:
— Tak, może to est i dobra myśl. Barǳo panu ǳięku ę.
Naza utrz kazałem zanieść do nie mego Chrystusa i tegoż samego wieczoru posłałem

do nie barona de Saint-Hospital.
Przez trzy miesiące posyłałem e moich klĳentów, wszystkich akich miałem na lep-

szych, na lepie sytuowanych wedle moich informacy . Nie słyszałem ednak nic o nie .
Pewnego razu, ma ąc u siebie ednego obcokra owca mówiącego barǳo źle po an-

cuzku, zdecydowałem się sam przedstawić go pani Samoris.
Loka czarno ubrany przy ął nas, wprowaǳił nas do pięknego, przyciemnionego,

z gustem umeblowanego salonu, gǳie czekaliśmy kilka minut. Z awiła się ona, miła, za-
chwyca ąca, podała mi rękę i prosiła nas sieǳieć. Gdy wytłomaczyłem e powód naszego
przybycia, zaǳwoniła.

Loka z awił się znowu.
— Pó dź, rzekła i dowieǳ się czy panna Izabela pozwoli nam we ść do kaplicy.
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Młoda panna sama przyszła z odpowieǳią. Miała piętnaście lat, postać skromną i do-
brą, pełną świeże młodości.

Sama zapragnęła zaprowaǳić nas do swo e kaplicy.
Był to roǳa świętego buduaru, w którym przed Chrystusem, przed moim Chrystu-

sem leżącym na pewnego roǳa u żłóbku z czarnego aksamitu, paliła się srebrna lampka.
„Mise en scène” była wspaniałą i barǳo zręczną.

ǲiewczątko przeżegnało się i rzekło:
— Patrzcie, panowie. Czyż nie est pięknym?
Wziąłem przedmiot do ręki, oglądałem go i oświadczyłem, że est niepospolity. Cu-

ǳoziemiec oglądał go także z zainteresowaniem, zdawał się ednak o wiele więce za ętym
kobietami, ak Chrystusem.

Czuło się dobrze w ich mieszkaniu, czuć było kaǳidła, kwiaty i perfumy. Byłoto
istotnie mieszkanie z komfortem, które zapraszało pozostać.

Po powrocie do salonu przystąpiłem z rezerwą i delikatnie do kwestyi ceny, pięćǳie-
siąt tysięcy anków. Następnie dodała:

— Jeśli pragniesz go pan eszcze raz obe rzeć, estem zawsze przed trzecią w domu;
estem zawsze w domu do tego czasu.

Na ulicy, cuǳoziemiec prosił mnie o bliższe szczegóły o baronowe , która zrobiła na
nim wielkie wrażenie. Późnie ednak nie słyszałem nic, ani o nim, ani o nie .

Jeszcze trzy miesiące minęły.
Jednego ranka, właśnie piętnaście dni temu zaledwie, przybyła ona do mnie i wręcza ąc

mi portfel:
— Mó drogi, esteś aniołem! Oto pięćǳiesiąt tysięcy anków. To a kupu ę pań-

skiego Chrystusa, płacę za niego dwaǳieścia tysięcy anków więce , ak było umówione,
pod warunkiem, że mi bęǳiesz przysyłał zawsze… zawsze klĳentów… est bowiem eszcze
do sprzedania… mó Chrystus.
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