


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

KAREL ČAPEK

Fabryka Absolutu
 .  -

.  
W Nowy Rok  pan G. H. Bondy, prezes zakładów MEAS, czytał sobie gazetę, ak
zwykle, trochę niegrzecznie przeskoczył wiadomości wo enne, uchylił się od czytania
o przesileniu gabinetowym i na pełnych żaglach (tak, na pełnych żaglach, bo „Gaze-
ta Ludowa”¹ uż dawno powiększyła swó format pięciokrotnie i płachty e nadawałyby
się nawet do żeglugi morskie ) wpłynął na obszary gospodarki narodowe . Krążył przez
chwilę tam i sam, po czym zwinął żagle i pozwolił kołysać się marzeniom.

„Kryzys węglowy — pomyślał — wyczerpanie kopalń; ostrawskie zagłębie przerywa
eksploatac ę na całe lata. Tam do diabła, to ci heca! Trzeba sprowaǳać węgiel górnośląski
i proszę, sami sobie policzcie, ak to podraża nasze wyroby, a potem gada cie o konkuren-
c i! Leżymy na kupie i eżeli Niemcy podwyższą tary, to po prostu możemy zamknąć
budę. I akc e Zivno pada ą. O Boże, cóż to za nęǳne stosunki! Jakie ciasne, idiotyczne,
ałowe stosuneczki! Diabli nadali z kryzysami!”.

Pan G. H. Bondy, prezes zarządu, zamyślił się. Coś go nieustępliwie irytowało. Zaczął
doszukiwać się tego i znalazł wreszcie na ostatnie stronie złożone gazety. Było to słówko
ZEK. Właściwie tylko cząsteczka słowa, bo gazeta była akurat w tym mie scu złożona,
na literze z. Ale właśnie ta połowiczność wyrazu narzucała mu się dokuczliwie. „No więc
co? Jaki tam znowu ZEK? Pewno obrazek, pomyślał pan Bondy. A ak nie, to zarazek,
bohomazek? Azotówki też spadły paskudnie. Straszliwa stagnac a. Malutkie, śmiesznie
malutkie stosunki! — Tylko kto tam, do diabła, ogłasza akiś obrazek? Na pewno akiś
bohomazek, ak wszystkie ǳisie sze obrazki. Na pewno.

Trochę nadąsany pan G. H. Bondy rozłożył gazetę, aby się pozbyć dokuczliwego wy-
razu. Ale teraz znikł mu zupełnie w szachownicy na różnie szych ogłoszeń. Gonił swó
zgubiony wyraz szpalta za szpaltą; ukrył się, gałgan, z akąś irytu ącą złośliwością. Pan
Bondy śleǳił go systematycznie od lewe strony ku prawe , od dołu ku górze. Idiotycz-
ne! Obrazek, zarazek czy bohomazek — znikł ak kamfora.

Pan G. H. Bondy nie poddał się tak łatwo. Ponownie złożył gazetę i oto nienawistne
ZEK wyskoczyło samo na skra u gazety. Położył więc na nim palec, szybko rozłożył gazetę
i czytał… Pan Bondy zaklął z cicha. Choǳiło o barǳo skromne, barǳo powszednie
ogłoszenie:

WYNALAZEK
barǳo korzystny, nada ący się dla
każde fabryki, est z przyczyn oso-
bistych natychmiast do sprzedania.
Zapytania kierować do inż. R. Marka

Brzewnów² .

¹„Gazeta Ludowa” — w oryginale i dale w tekście: „Lidové noviny”, czeski ǳiennik wychoǳący w latach
–, reaktywowany w  i wychoǳący nadal w XXI w. Na początku XX w. wśród ego redaktorów byli
m.in. Karel Čapek i ego brat Josef Čapek (–). [przypis edytorski]

²Brzewnów, czes. Břevnov — ǳiś ǳielnica Pragi, w czasie powstawania Fabryki Absolutu miasteczko pod
Pragą. [przypis edytorski]
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…No tak! Warto było się truǳić!” — pomyślał pan G. H. Bondy. — „Pewno akieś
patentowane szelki; akieś oszustewko, albo idiotyczna zabaweczka, a a tymczasem tracę
na to całe pięć minut! I a także uż idiocie ę. Nęǳne stosunki. I żadnego rozmachu nie
ma! Żadnego!”

Prezes Bondy przesiadł się teraz na fotel na biegunach, aby tym wygodnie wykosz-
tować całą cierpkość nęǳnych małych stosunków. No tak. MEAS ma ǳiesięć fabryk
i trzyǳieści trzy tysiące robotników. MEAS prowaǳi w żelazie, MEAS est bezkonku-
rency ny w kotłach. Ruszta MEAS to marka światowa. Ale po ǳiesiątku lat pracy, mó
Boże, gǳie inǳie dałoby się osiągnąć o ileż więce !…

G. H. Bondy wyprostował się nagle. „Inżynier Marek, inżynier Marek! Zaraz, zaraz!
Czyżby to był ten rudy Marek, akże mu tam było? Rudolf, Dolfik Marek, kolega Do-
lfik z politechniki? Istotnie, w ogłoszeniu est: inż. R. Marek. Dolfik, ty łobuzie, to ty
tak? Czy to możliwe? O biedaku, ładnieś się dorobił! Żeby sprzedawać »barǳo korzystne
wynalazki«, ha, ha! »z przyczyn osobistych«. Znamy takie »przyczyny osobiste«. Brak ci
forsy, prawda? Chciałbyś złapać akiegoś przemysłowego wróbla na akiś psunabudeso-
wy³ patent. No, zawsze miałeś kiełbie we łbie, zawsze ci się zdawało, że wywrócisz świat
do góry nogami. Ech, kolego kochany, gǳie to się pozapoǳiewały nasze światoburcze
myśli. Gǳie est nasza wspaniała, szarlatańska młodość!”

Prezes Bondy wyciągnął się wygodnie. „A może to naprawdę Marek?” — myślał.
„Ale Marek był to łeb naukowy. Troszkę może gaduła, no tak, ale było w tym łobuzie
coś genialnego. Miał myśli. Ale poza tym straszliwie niepraktyczny człowiek. Właściwie
kompletny fu ara. Jakie to ǳiwne, że nie est profesorem — myślał dale pan Bondy. —
Przez lat dwaǳieścia nie spotkałem go ani razu. Bóg raczy wieǳieć, co robił przez cały
ten czas. Może całkiem zszedł na psy. Na pewno zszedł na psy. Mieszka aż w Brzewnowie,
biedaczek… i utrzymu e się z wynalazków! Straszny upadek!”

Pan Bondy próbował przedstawić sobie nęǳę upadłego wynalazcy. Udało mu się wy- Naukowiec, Miłosierǳie
myślić sobie straszliwie kudłatą, nieczesaną głową. Jako tło, ściany są ponure i papierowe
ak w filmie. Mebli nie ma; w kącie materac, na stole nęǳny model ze szpulek, gwoź-
ǳi i zużytych zapałek, przez brudne okienko widać podwórko. I w tę niewypowieǳianą
nęǳę wkracza gość w futrze. „Idę obe rzeć pański wynalazek”. Ślepawy wynalazca nie
pozna e starego kolegi; pokornie chyli kudłatą głowę, rozgląda się, gǳie by tu usadowić
rzadkiego gościa, a potem, dobry Boże! — skostniałymi palcami próbu e wprawić w ruch
swó żałosny wynalazek, akieś śmieszne perpetuum mobile, i nieśmiało gada, gada ak to
powinno choǳić, ak by to na pewno, całkiem na pewno, choǳiło, gdyby, gdyby miał —
gdyby mógł kupić… Gość w futrze rozgląda się po ubożutkim stryszku i nagle wy mu e
z kieszeni skórzany portfel i kłaǳie na stole tysiączkę, eszcze edną („Dosyć bęǳie!”
— przeraził się pan Bondy swą rozrzutnością, ale kłaǳie eszcze edną). No, tysiączka
wystarczyłaby na zupełnie — myśli coś wewnątrz pana Bondy’ego — przyna mnie na
razie… „Masz pan tu na dalsze prace, panie Marku. Nie, nie, do niczego pan nie est
wobec mnie zobowiązany. Co? Kim estem? To wszystko edno. Da my na to, że estem
pańskim przy acielem”…

Pan Bondy był barǳo zadowolony z siebie i wzruszony tym obrazem. „Poślę do Mar-
ka swego sekretarza” — postanowił. — „Natychmiast, albo zaraz utro. A co będę robił
ǳisia ? Jest święto, do fabryki nie pó dę. Jestem właściwie wolny. Ach te małe stosu-
neczki! Żeby przez cały ǳień nie mieć nic do roboty! A może bym a sam ǳisia ”…

G. H. Bondy zawahał się. Byłaby to całkiem niezwykła przygoda, gdyby poszedł po-
patrzeć z bliska na nęǳę ǳiwaka w Brzewnowie.

„Ostatecznie byliśmy takimi dobrymi przy aciółmi! I wspomnienia ma ą przecież także
swo e prawa. Po adę!” — zadecydował pan Bondy i po echał.

Trochę się potem nuǳił, gdy ego samochód ślizgał się po całym Brzewnowie, szuka ąc
na nęǳnie szego domku pod numerem . Musiał nawet dowiadywać się w polic i.

— Marek? Marek? — powtarzał inspektor, grzebiąc w swe pamięci. — To chyba
bęǳie inżynier Rudolf Marek, Marek i Spółka, fabryka żarówek, ulica Mixa . —
Fabryka żarówek? — Prezes Bondy był rozczarowany, a nawet rozgoryczony. Jak to, Ru-

³psunabudesowy — przymiotnik utworzony od określenia rzeczy mało warte , według którego nada e się ona
tylko psu na budę. W oryginale czeskim w tym mie scu: usmolený. [przypis edytorski]
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dolf Marek nie mieszka na strychu? Jest fabrykantem i „z przyczyn osobistych” sprzeda e
akiś patent! E , kolego, to zalatu e pla tą, akem Bondy.

— Nie wie pan, ak się panu Markowi powoǳi? — zapytał akby od niechcenia in-
spektora polic i, gdy sadowił się w samochoǳie.

— O, znakomicie! — odpowieǳiał inspektor. — Fabryka barǳo niczego sobie.
Sławna firma — dodał pełen dumy lokalnego patriotyzmu. — Bogaty pan — ob aśnił
dodatkowo — i strasznie uczony. Ile on robi eksperymentów!

— Ulica Mixa! — zawołał pan Bondy, zwraca ąc się do szofera.
— Trzecia ulica w prawo! — wołał inspektor za samochodem.
I oto pan Bondy ǳwoni u drzwi mieszkalnego skrzydła całkiem przyzwoite fabryki.

Dokoła czyściutko, zagonki i klomby, na murze ǳikie wino.
— Hm — medytował pan Bondy — akiś taki humanitaryzm i reformizm tkwił

w tym Marku uż zawsze.
Lecz oto na spotkanie gościa wychoǳi na schody sam Marek, Rudolf Marek. Jest

barǳo chudy i poważny, wzniosły akiś czy co. Bondy czu e akieś ssanie koło serca, że
Marek nie est uż taki młody, ak był, ani taki straszliwie kudłaty, ak ów wyobrażany
wynalazca, że est całkiem inny niż wszystko, o czym pan Bondy myślał, a nawet niełatwy
do poznania. Ale zanim eszcze zdołał uświadomić sobie w pełni swo e rozczarowanie,
inżynier Marek wyciąga do niego rękę i mówi z cicha:

— No, przychoǳisz nareszcie, kolego! Wyglądałem cię!
. 
— Wyglądałem cię! — powtórzył Marek, usadowiwszy gościa w skórzanym klubowym
fotelu. Za żadne skarby świata nie byłby się Bondy przyznał do swych wyobrażeń o upa-
dłym wynalazcy.

— Wiǳisz — zmuszał się po trosze do radości — to taki przypadek! ǲisia ra-
no przyszło mi na myśl, że uż dwaǳieścia lat się nie wiǳieliśmy! Pomyśl, przy acielu,
dwaǳieścia lat!

— Hm — mruknął Marek. — Więc ty chcesz kupić mó wynalazek?
— Kupić? — zawahał się Bondy. — Doprawdy sam nie wiem… Nawet o tym nie

myślałem. Chciałem się z tobą zobaczyć i…
— E, da spokó i nie udawa ! — przerwał Marek. — Ja wieǳiałem, że przy ǳiesz.

Za taką rzeczą warto pochoǳić. Na pewno. Taki wynalazek est w sam raz dla ciebie.
Z tego można zrobić… — machnął ręką, odchrząknął i mówił spoko nie. — Wynalazek
mó , który ci zaprezentu ę, est daleko większym przewrotem w świecie techniki, niż
wynalazek maszyny parowe Watta. Jeśli mam być zwięzły w określeniu ego istoty, to
wyraża ąc się teoretycznie, choǳi o całkowite wykorzystanie energii atomowe …

Bondy ziewnął ukradkiem.
— A co robiłeś w ciągu tych dwuǳiestu lat?
Marek spo rzał na niego trochę zǳiwiony.
— Wieǳa współczesna twierǳi, że materia, to est atomy, składa ą się z ogrom-

ne masy ednostek energii, atom to właściwie skupisko elektronów, czyli na mnie szych
elektrycznych cząstek…

— To est strasznie interesu ące — przerwał mu Bondy. — Wiesz sam, że w fizyce
byłem zawsze słaby. Ale ty, Marku, wyglądasz nietęgo! W aki sposób doszedłeś właściwie
do te zabaweczki, to est, właściwie, do te fabryki?

— Ja? Zupełnie przypadkowo. Wynalazłem mianowicie całkiem nowy roǳa druci-
ków do żarówek… Ale to głupstwo, to mi tak wlazło w ręce całkiem przypadkowo. Bo
a uż od lat dwuǳiestu pracu ę nad zagadnieniem spalania materii. No powieǳ sam,
kolego, akie est na większe zagadnienie współczesne techniki?

— Handel — odpowieǳiał prezes Bondy. — Ożeniłeś się?
— Jestem wdowiec — odpowieǳiał Marek i zerwał się wzburzony. — Handel! Nie

handel, rozumiesz? Spalanie! Doskonałe wykorzystanie energii cieplne , która est w ma-
terii! Pomyśl, że z węgla wypalamy zaledwie edną stutysięczną tego, co moglibyśmy wy-
palić, gdyby… Rozumiesz?

— Owszem, węgiel est strasznie drogi — zauważył pan Bondy barǳo mądrze.
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Marek usiadł i rzekł poirytowany:
— Jeśli nie przyszedłeś tu z powodu mego Karburatora, to możesz sobie iść, mó

Bondy.
— Nic, nic, mów dale — rzekł pan Bondy wielce po ednawczo.
Marek wsparł głowę na ręku.
— Dwaǳieścia lat nad tym pracowałem — wyrwało mu się z piersi ciężkie wes-

tchnienie — a teraz sprzedam to pierwszemu lepszemu, kto przy ǳie! Mo e ogromne
marzenie! Na większy z dotychczasowych wynalazków! Naprawdę, Bondy, to straszna
rzecz.

— Z pewnością, ak na nasze małe stosuneczki! — przyświadczył Bondy.
— Nie, to est w ogóle straszna rzecz. Pomyśl tylko, że możesz wykorzystać atomową

energię całkowicie, bez reszty!
— Aha! — zawołał prezes Bondy. — Bęǳiemy palić atomami. Czemu nie, ow-

szem, można atomami. Barǳo tu ładnie u ciebie, Dolfiku. Małe to, ale ładne. Ilu masz
robotników?

Marek nie słuchał.
— Wiesz — mówił w zamyśleniu — to na edno wychoǳi, czy powiesz: wykorzysta-

nie energii atomowe , czy też: spalenie materii. Albo rozbicie materii. Można powieǳieć
i tak, i tak.

— Ja estem za spalaniem — rzekł pan Bondy — słowo to est takie akieś cieple sze.
— Ale ściśle sze est „rozbicie materii”. Wiesz, rozbić atom na elektrony i te elektrony

zaprząc do roboty. Rozumiesz?
— Na zupełnie — zgoǳił się pan prezes. — Naturalnie, że należy e zaprząc!
— Pomyśl na przykład, że dwa konie ciągną z całe siły dwa końce liny w przeciwnych

kierunkach. Wiesz, co to znaczy?
— Pewno akiś nowy sport, nie? — domyślał się pan Bondy.
— Nie sport, ale spokó . Konie ciągną, ale nie rusza ą z mie sca. Ale gdybyś przeciął

linę —
…to konie się zwalą na ziemię! — zawołał pan G. H. Bondy z zapałem.
— Nie, ale rozpęǳą się w różne strony, staną się energią wyzwoloną. A teraz uważa :

materia to takie sprzęgnięte konie. Przetnĳ więź, która wiąże z sobą elektrony, a one —
— …się rozpęǳą w różne strony.
— Owszem, ale my możemy schwytać e i zaprzęgnąć do roboty, rozumiesz? Albo

pomyśl tak: spalamy na przykład kawałek węgla. Otrzymu emy z tego trochę ciepła, ale
prócz tego także popiół, gaz węglowy i saǳe. W ten sposób materia nie ginie, rozumiesz?

— Rozumiem. Może zapalisz cygaro?
— Nie zapalę. Ale ta materia, która pozosta e, ma eszcze masę nie zużyte energii

atomowe . Gdybyśmy zużyli wszystką w ogóle atomową energię, to zużylibyśmy także
atomy. Jednym słowem: materia zniknęłaby.

— Aha. Teraz uż rozumiem.
— Jednym słowem est tak, ak gdybyśmy źle mełli zboże, ak gdybyśmy omełli de-

likatną górną warstewkę ziarna, a resztę byśmy wyrzucili, ak wyrzucamy popiół. Przy
dokładnym przemiale nie pozosta e z ziarna nic, albo prawie nic, prawda? I tak samo
przy dokładnym spaleniu materii nie pozosta e z materii nic, albo prawie nic. Wymiele
się całkowicie. Zuży e się. Powróci w swo e pierwotne nic. Wiesz, materia potrzebu e
straszliwą masę energii na to, aby istnieć. Odbierz e istnienie, przymuś ą, aby przestała
być, a wyzwolisz ogromną masę siły. Tak się rzeczy ma ą, przy acielu.

— Aha. To est całkiem niezłe.
— Pflüger na przykład oblicza, że kilogram węgla zawiera dwaǳieścia i trzy biliony

kalorii. Sąǳę, że Pflüger przesaǳa.
— Stanowczo.
— Ja sam doszedłem teoretycznie do siedmiu bilionów. Ale i to znaczy, że eden

kilogram węgla przy doskonałym spaleniu mógłby pęǳić przyzwoitą fabrykę w ciągu
kilkuset goǳin.

— Tam do diabła! — zawołał Bondy i zerwał się na równe nogi.
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— Dokładne liczby goǳin ci nie podam. Ja uż od sześciu tygodni spalam pół kilo-
grama węgla przy obciążeniu trzyǳiestu kilogramometrów i wierz mi, kolego, maszyna
pęǳi, i pęǳi, i pęǳi — wyszeptał Marek blednąc.

Prezes Bondy głaskał w zakłopotaniu brodę, gładką i krągłą ak ǳiecięcy zadeczek.
— Słucha , przy acielu — zaczął ostrożnie — esteś, zda e się, troszeczkę tego ten,

przepracowany, że tak powiem.
Marek machnął ręką.
— Et, nic takiego… Gdybyś się choć trochę orientował w fizyce, ob aśniłbym ci

swó Karburator⁴, w którym spalam węgiel. Ale to cały wielki rozǳiał współczesne fizy-
ki. Zresztą sam zobaczysz wszystko w piwnicy na dole. Wsypałem pół kilograma węgla
w maszynę, a potem ą zamknąłem i kazałem notarialnie opieczętować wobec świadków,
żeby nikt inny nie mógł dosypać węgla. Idź i popatrz na to. Idź uż, idź! I tak nic nie
zrozumiesz, ale idź do piwnicy. Człowieku, nie marudź i idź!

— Jak to, a ty nie pó ǳiesz? — pytał zǳiwiony Bondy.
— Nie, idź sam. I uważa , przy acielu, nie siedź tam zbyt długo…
— Dlaczego? — pytał Bondy pode rzliwie.
— Tak sobie. Możesz sobie pomyśleć na przykład, że… że tam niezdrowo. I zapal

sobie lampkę. Przełącznik est tuż przy drzwiach. Ten hałas w piwnicy, to nie od mo e
maszyny, bo ona pracu e całkiem cicho, równo, nie wyda e żadnego zapachu… Tam huczy
tylko, hm, taki, uważasz, wentylator. No więc idź, a a tu poczekam na ciebie. Potem mi
powiesz…

*

Prezes Bondy schoǳi do piwnicy zadowolony poniekąd, że pozbył się choć na chwilę
tego wariata (przecie nie ulega wątpliwości, że to ciężki wariat) i myśli nad tym, ak by
tu zwiać co pręǳe . Ale patrza myż⁵: piwnica ma uszczelnione ogromnie grube drzwi,
zupełnie takie, akie widu e się w pancernych kasach wielkich banków. Dobrze, zapal-
my lampkę. Przełącznik est tuż przy drzwiach. W betonowym sklepieniu, czyściutkim
niby cela klasztorna, leży na betonowych podbudówkach olbrzymi mieǳiany wał. Jest
całkowicie zamknięty ze wszystkich stron, tylko u góry est kratka opatrzona pieczęcia-
mi. W maszynie ciemno i cisza. Z maszyny prawidłowym i ślizgowym ruchem wybiega
tłok obraca ący z wolna ciężkie koło rozpędowe. To wszystko. Tylko wentylator terkocze
w piwnicznym oknie niezmordowanym ruchem.

Może to przewiew od tego wentylatora, czy co… Pan Bondy czu e na czole akiś
osobliwy muska ący wiew i ma uczucie, akby mu się eżyły włosy. A teraz est mu tak,
akby był unoszony skroś⁶ bezmierny przestwór. A teraz, akby leciał, nie czu ąc własnego
ciężaru. G. H. Bondy klęczy w stanie akiegoś straszliwego uczucia błogości, chciałby
krzyczeć i śpiewać, wyda e mu się, że słyszy szum niezmiernych i niezliczonych skrzydeł.
Ale nagle ktoś chwyta go mocno za rękę i wyciąga z piwnicy. To inżynier Marek. Ma
na głowie kukłę, czy skafander ak nurek, i ciągnie Bondy’ego po schodach na górę.
W przedpoko u zde mu e metalową kukłę i ociera pot perlący mu się na czole.

— Był na wyższy czas — westchnął głęboko wzburzony.
. 
Prezes Bondy miał takie uczucie, akby śnił. Marek ułożył go z macierzyńską pieczoło-
witością w fotelu i szukał koniaku.

— Masz, wypĳ to zaraz — mówi poda ąc mu rozdygotaną ręką kieliszek. — Prawda,
że i tobie zrobiło się źle?

⁴karburator — nazwa ta, aką inżynier Marek dał swemu atomowemu kotłowi, est zupełnie nieprawi-
dłowa. Jest to eden z pożałowania godnych następstw tego, że technicy nie uczą się łaciny. Lepszą nazwą
byłby komburator, atomkettle, carbowatt, disgregator, motor M. Bondymover, Hylergon, Molekularstoffzer-
setzungskrarad, E. W. i inne podobne nazwy, które były późnie proponowane. Przy ęła się, oczywiście, nazwa
na mnie właściwa. [przypis autorski]

⁵patrzajmyż — ǳiś racze : patrzmy ( os. lm. tr.rozkaz.); na końcu wyrazu dodana została partykuła wzmac-
nia ąca -ż. [przypis edytorski]

⁶skroś — przez, poprzez. [przypis edytorski]
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— Przeciwnie — mówi akimś niepewnym głosem Bondy. — Było to takie piękne,
człowieku, że… Było mi tak, akbym latał, czy co?

— Tak, tak — rzekł Marek szybko — właśnie o tym mówię. Jakbyś latał, albo w ogóle
ak gdybyś się wznosił, prawda?

— Ogromnie miłe uczucie — stwierǳił pan Bondy. — Zda e się, że to nazywa ą
natchnieniem. Jakby tam było coś — coś takiego…

— … świętego? — pytał Marek niepewnym głosem.
— Może. A nawet całkiem na pewno, kolego. Ja, uważasz, nigdy nie choǳę do ko-

ścioła, nie, w ogóle nie choǳę, ale w te — two e piwnicy było mi tak, akbym był
w kościele. Proszę cię, co a tam robiłem?

— Klęczałeś — warknął Marek z cierpkim wyrzutem i zaczął choǳić po poko u.
Prezes Bondy w zakłopotaniu głaskał się po łysinie.
— To ǳiwne. Co ty gadasz! Że niby a klęczałem? I proszę cię, co właściwie, co w te

piwnicy… tak ǳiwnie odǳiaływa⁷ na człowieka?
— Karburator — warknął Marek, zagryza ąc wargi. Twarz ego wydawała się eszcze

chudsza i akby sinawa.
— Tam do diabła — ǳiwił się Bondy. — Ale co i ak?
Inżynier Marek wzruszył tylko ramionami i dale choǳił po poko u z opuszczoną

głową.
G. H. Bondy przyglądał mu się z ǳiecięcym poǳiwem. — Marek to wariat — myślał.

— Ale co się ǳie e z człowiekiem w te ego piwnicy? Taka słodka błogość, taka ogromna
pewność siebie, przestrach, przytłacza ąca pobożność, czy coś takiego. Pan Bondy powstał
i nalał sobie eszcze eden kieliszek.

— Wiesz, Marku, co? Już wiem.
— Co wiesz? — wyrwało się Markowi. Przestał choǳić.
— O te two e piwnicy. Już wiem, skąd się biorą te ǳiwne stany psychiczne. Pewno

akieś zatrucie, tak?
— Zatrucie na pewno — roześmiał się Marek wściekle.
— Zaraz to sobie pomyślałem — oświadczył Bondy i od razu się uspokoił. — Więc

ten twó aparat wytwarza coś takiego w guście ozonu, prawda? Albo racze akiś gaz
tru ący. I gdy się człowiek tego nawdycha, to potem… troszeczkę go to… przytru e… czy
może rozweseli. Prawda? Stanowczo, kolego, nic tu nie ma innego, tylko gazy tru ące.
Wyzwala ą się niezawodnie przez spalanie węgla w tym… w tym twoim Karburatorze.
Pewno akiś gaz świetlny, albo gaz rozwesela ący albo może fosgen⁸… Jednym słowem coś
takiego. I dlatego masz tam ten wentylator. I dlatego też choǳisz do piwnicy w masce
przeciwgazowe , prawda? Tam są akieś piekielne gazy.

— Gdyby to były tylko gazy! — wybuchnął Marek, zaciska ąc pięści. — Wiǳisz,
bracie, i dlatego muszę ten Karburator sprzedać! Bo po prostu a tego nie zniosę, nie
zniosę, mówię ci! — wołał niemal z płaczem. — Nawet nie przypuszczałem, że mó Kar-
burator bęǳie mi wyrabiał takie kawały! Takie straszne… straszne świństwa! I pomyśl
tylko, wyrabia mi takie rzeczy od samego początku! I każdy, kto tylko się zbliży, czu e to
samo. Ty eszcze nic nie wiesz, przy acielu, ale mó dozorca domowy zapłacił za to barǳo
drogo.

— O, biedak — zaniepokoił się pan prezes, pełen współczucia. — Umarł od tego?
— Umrzeć nie umarł, ale się nawrócił! — zawołał Marek zrozpaczony. — Tobie

edynemu, drogi kolego, to opowiem: mó wynalazek, mó Karburator ma straszliwą wadę.
Ale ty go kupisz i tak, albo przy miesz ode mnie w prezencie. Na pewno go kupisz, choćby
się z niego diabły sypały. Tobie, kolego, wszystko edno, eśli tylko da się zarobić parę
miliardów. Ty e zarobisz, człowieku! Tu est ogromna rzecz, ale a nie chcę mieć z nią nic
do czynienia. Ty nie masz sumienia tak wrażliwego, ak a, mó Bondy, prawda? Miliardy
na tym zarobisz, tysiące miliardów! Ale musisz wziąć na swo e sumienie straszliwe zło.
Zdecydu się!

⁷odǳiaływa — ǳiś częstsza forma  os. lp. cz. ter.: odǳiału e. [przypis edytorski]
⁸fosgen — COCl₂, silnie tru ący gaz, powsta ący z reakc i tlenku węgla z chlorem, wykorzystywany w pro-

dukc i barwników i tworzyw sztucznych; w czasie I wo ny na częście używany gaz bo owy. [przypis edytorski]
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— Nie zawraca głowy! — bronił się Bondy. — Jeśli tu choǳi o gazy tru ące, właǳe
to zakażą i po krzyku. Sam znasz nasze małe stosunki. Gdyby to było na przykład w takie
Ameryce, o…

— Tu nie ma żadnych gazów tru ących — odpowieǳiał inżynier Marek. — Jest coś
tysiąc razy gorszego. Uważa , Bondy, co ci teraz powiem: przechoǳi to luǳki rozum, ale
szwindlu nie ma w tym ani za grosz. No więc ten mó Karburator spala materię napraw-
dę, tak doszczętnie, że nie pozosta e z nie ani pyłek… Albo ściśle rozbĳa ą, rozprasza,
rozkłada na elektrony, spożywa, miele, nie wiem po prostu, ak to nazwać. Jednym sło-
wem zużywa całkowicie. Nawet po ęcia nie masz, aka olbrzymia siła tkwi w atomach.
Pół korca węgla wystarczy ci na to, aby opłynąć wielkim statkiem świat dokoła, oświe-
tlać całą Pragę, pęǳić na większą fabrykę, w ogóle co chcesz. Orzeszkiem węgla bęǳiesz
ogrzewał całe mieszkanie i bęǳiesz gotował dla całe roǳiny. A wreszcie nie potrzeba
ci nawet węgla: zapalimy sobie pierwszy lepszy kamyczek albo garstkę ziemi, po którą
sięgniemy przed sienią domu. Każdy kawałek materii zawiera więce energii niż olbrzymi
kocioł parowy. Choǳi tylko o to, żeby ą wyżąć! Żeby umieć materię spalić dokładnie!
I wiesz, Bondy, a to umiem. Mó Karburator to umie. Zgoǳisz się ze mną chyba, że
taka rzecz warta est dwuǳiestu lat pracy.

— Wiǳisz, przy acielu — zaczął pan Bondy z wielką rozwagą — est to strasznie
ǳiwne, ale a ci, uważasz, wierzę. Słowo honoru: wierzę! Kiedym stał przed tym two-
im Karburatorem, czułem wyraźnie, że mam przed sobą coś strasznie wielkiego, coś, co
człowieka po prostu miażdży. Trudna rada, ale a ci wierzę. Tam na dole w piwnicy masz
coś ta emniczego. Coś takiego, co wywróci cały świat do góry nogami.

— Ale właśnie, kolego — szeptał Marek przygnębiony — w tym właśnie sęk. Po-
czeka , a ci powiem wszystko. Czytałeś kiedy Spinozę?

— Nie czytałem.
— Ja także nie czytałem, ale teraz, uważasz, zaczynam się rozczytywać w takich rze-

czach. Nie rozumiem tego, bo dla nas, techników, est to lektura barǳo trudna, ale coś
w tym est. Wierzysz w Boga?

— Ja? Bo a wiem — zastanawiał się G. H. Bondy. — Jak Boga kocham, nie wiem, Wiara, Bóg, Idealista,
Naukowiec, Filozofczy wierzę. Może Bóg est, ale na akie inne gwieźǳie. U nas nie! Gǳieżby znowu!

Do naszych czasów coś podobnego nawet nie pasu e. Sam powieǳ, człowieku, co miałby
z nami do czynienia?

— Bo a nie wierzę — rzekł Marek twardo. — Ja nie chcę wierzyć. Zawsze byłem
ateistą. Wierzyłem w materię i w postęp i w nic innego. Jestem człowiekiem nauki, kolego,
a wieǳa nie dopuszcza Boga.

— Ze stanowiska handlu — oświadczył pan Bondy — est to zupełnie obo ętne. Jeśli
chce, niech sobie istnie e, na zdrowie. My się nawza em nie wyłączamy.

— Ale ze stanowiska wieǳy — zawołał Marek surowo — est to całkiem wykluczone.
Albo bóstwo, albo wieǳa. Ja nie twierǳę, że Boga nie ma, a tylko twierǳę, że nie może
być, a przyna mnie , że nie powinien się manifestować. I wierzę, że wieǳa krok za krokiem
wypiera go, a przyna mnie ogranicza ego manifestac e. I wierzę, że est to e na wyższym
posłannictwem.

— Barǳo możliwe — rzekł prezes spoko nie. — Mów dale .
— A teraz wyobraź sobie, człowieku, że… Albo pozwól, powiem ci to w nieco inny

sposób: czy wiesz, co to est panteizm? Jest to wiara, że we wszystkim, co istnie e, prze-
awia się edno bóstwo, albo absolut, ak wolisz. W człowieku i w kamieniu, w trawie,
w woǳie, wszęǳie. I wiesz, czego naucza Spinoza? Że materia est tylko manifestac ą,
czyli tylko edną stroną boskie substanc i, podczas gdy stroną drugą est duch. I czy
wiesz, czego naucza Fechner?

— Nie wiem — przyznał się Bondy.
— Fechner naucza, że wszystko, w ogóle wszystko est ożywione, że Bóg ożywia

wszystką materię na świecie. A Leibniza znasz? Leibniz głosi, że materia składa się z du-
chowych cząstek, monad, które w istocie swe są boskie. Co ty na to?

— Nic — rzekł G. H. Bondy. — Nie rozumiem tego.
— Ja także nie rozumiem. Jest to strasznie powikłane. Ale wyobraź sobie, że naprawdę

w każde materii est Bóg, że est w nie w akiś sposób zamknięty. Więc gdy materię na
czysto rozbĳesz, wyleci z nie niby ze szkatułki. Jest nagle wyswoboǳony, uwolniony.
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Wyǳiela się z materii, ak gaz świetlny wyǳiela się z węgla. Spalisz eden atom i raptem
piwnica est pełna Absolutu. Aż strach po prostu ak szybko się to rozchoǳi.

— Zaraz — ozwał się pan Bondy. — Powieǳ mi to eszcze raz, ale powoli.
— Więc pomyśl na przykład — wywoǳił Marek — że, da my na to, w każde materii Nauka, Wierzenia

est Absolut w postaci akiegoś związku, powieǳmy, ako związana bierna energia, albo
po prostu, że bóstwo est wszechobecne, że est obecne w każde materii i w każde czą-
steczce materii. A teraz wyobraź sobie, że kawałek materii zniszczysz całkowicie, pozornie
bez reszty. Ale ponieważ każda materia est właściwie materią plus Absolut, zniszczyłeś
w gruncie rzeczy tylko materię, a pozostała ci niezniszczalna reszta: czysty, wyzwolony,
aktywny Absolut. Pozostało ci residuum⁹ nie da ące się chemicznie rozłożyć, nie wy-
kazu ące spektralnych linii, ani atomowe wagi, ani chemicznego syntetyzmu, ani prawa
Mariotta¹⁰, niczego, zupełnie niczego z właściwości materii. Pozostał czysty Bóg. Che-
miczne nic, ǳiała ące z olbrzymią energią. Ponieważ est to niematerialne, więc nie est
zależne od praw materii. Już z tego samego wynika, że się to prze awia antynaturalnie
i po prostu cudownie. To wszystko wynika z założenia, że Bóg est obecny w materii.
Czy potrafisz sobie wyobrazić, że da my na to est w nie ?

— Potrafię — rzekł prezes Bondy. — A dale ?
— Dobrze — przyświadczył Marek wsta ąc — więc naprawdę tak est.

.  
Prezes Bondy z zastanowieniem ssał cygaro. — A w aki sposób poznałeś to wszystko?
— zapytał.

— Na samym sobie — mówił inżynier Marek, zaczyna ąc znowu przechaǳać się po
poko u. — Mó Perfect Carburator tym właśnie, że dokładnie spala materię, wyrabia
produkt uboczny: czysty, wolny Absolut, bóstwo w stanie chemicznie czystym. Można
by rzec, że z edne strony wyǳiela mechaniczną energię, z drugie istotę bóstwa. Zupełnie
tak samo, ak gdy rozkładasz wodę na wodór i tlen, tylko że w mierze ogromnie większe .

— Hm — mruknął pan Bondy. — Więc dale !
— Ja myślę — wywoǳił Marek barǳo ostrożnie — że niektóre wy ątkowe osobi-

stości potrafią same rozłożyć w sobie substanc ę materialną i boską. No, akby to powie-
ǳieć… Umie ą wyǳielić Absolut z własne swe materii. Różni tacy cudotwórcy, ma-
gowie, fakirzy, media i prorocy, umie ą to przy pomocy akie ś własne siły psychiczne .
Mó Karburator robi to całkiem maszynowo. Jest to powieǳmy fabryka Absolutu.

— Fakty! — rzekł Bondy. — Trzyma się faktów.
— Więc dam ci fakty. Swó Perfect Carburator zbudowałem zrazu tylko teoretycznie.

Potem zrobiłem mały model, który nie chciał choǳić. Dopiero czwarty model naprawdę
ruszył z mie sca. Był całkiem malutki, ale choǳił barǳo ładnie. I nawet wtedy, gdy bu-
dowałem go w tak malutkich rozmiarach, odczuwałem ego spec alne ǳiałanie na mnie.
Takie cudowne stany wesołości i ǳiwnego czasu. Ale a myślałem, że to est tylko radość
z powodu wynalazku, czy też może skutki przepracowania. Wtedy właśnie pierwszy raz
zacząłem prorokować i robić cuda.

— Co ty wygadu esz? — zawołał prezes Bondy.
— Prorokowałem i robiłem cuda — powtórzył Marek i zasępił się. — Miewa-

łem chwile straszliwego oświecenia. Wiǳiałem na przykład całkiem asno, co się stanie
w przyszłości. I two ą ǳisie szą wizytę sobie wyprorokowałem. Pewnego razu przy to-
karce zdarłem sobie paznokieć. Patrzyłem na poraniony palec i wiǳiałem, ak narasta mi
paznokieć nowy. Widocznie życzyłem sobie tego, ale było to ǳiwne i — straszne. Albo
wyobraź sobie, że wznosiłem się w górę i choǳiłem w powietrzu. To się nazywa lewitac a.
Nigdy w takie głupstwa nie wierzyłem. Możesz sobie wyobrazić, ak się przeraziłem.

— Wyobrażam sobie — rzekł Bondy poważnie. — To musi być przykre.

⁹residuum a. rezyduum (łac. residuum: pozostałość) — tu termin używany w geologii: to, co pozosta e po
wypłukaniu łatwie szych do usunięcia akc i osadu, gleby albo skały. [przypis edytorski]

¹⁰prawo Mariotta, właśc. prawo Boyle’a-Mariotte’a — prawo dotyczące własności substanc i w stanie ga-
zowym (w pełni prawǳiwe tylko dla gazu doskonałego): W stałej temperaturze objętość danej masy gazu jest
odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia. Prawo to sformułowali niezależnie od siebie dwa uczeni, Robert
Boyle (–) i Edme Mariotte (–). [przypis edytorski]
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— Ogromnie przykre. Myślałem, że to coś nerwowego, autosugestia, czy coś w tym
roǳa u. Tymczasem zbudowałem ten duży Karburator, co stoi w piwnicy, i wprawiłem
go w ruch. Jak ci uż powieǳiałem, choǳi uż sześć tygodni dniem i nocą. I tu dopiero
poznałem w pełni całą doniosłość te rzeczy. W ciągu ednego dnia cała piwnica była na-
bita Absolutem ak armata i co gorsza, zaczęło się to rozłazić po całym domu. Uważasz,
czysty Absolut przenika każdą materię, ale materię grubą nieco wolnie . W powietrzu
rozchoǳi się szybko, ak światło. Kiedym wszedł do piwnicy, opadło mnie to niby atak
akie ś choroby. Krzyczałem na cały głos. Nawet nie wiem, skąd wziąłem tyle siły, by
uciec. Tuta u siebie zacząłem o całe sprawie rozmyślać. Pierwszą mo ą myślą było, że
choǳi tu o akiś nowy, upa a ący, czy rozwesela ący gaz, który powsta e przy doskona-
łym spalaniu materii. Dlatego kazałem z zewnątrz dorobić ten wentylator. Dwa z moich
monterów popadli przy tym w stan oświecenia; trzeci był alkoholikiem i być może, że
to go trochę imunizowało¹¹. Dopóki sąǳiłem, że tu choǳi edynie o gaz, robiłem róż-
ne doświadczenia. Ciekawe, że w Absolucie każde światło wyda e daleko większy blask.
Gdyby można było utrzymać go w szklane gruszce, napełniałbym tym żarówki. Ale on
się ulatnia z każdego naczynia choćby nie wiem ak uszczelnionego. Potem przyszło mi
na myśl, że to est akieś promieniowanie XY, ale nie ma tu ani śladu akie ś elektryczno-
ści, a na światłoczułych płytkach nie zaznacza się nic a nic. Na trzeci ǳień musieli mego
dozorcę domowego zawieźć do sanatorium, bo mieszkał akurat nad piwnicą. Jego żona
także… zaniemogła.

— Dlaczego do sanatorium? — nastawał Bondy.
— Nawrócił się. Miał natchnienie. Wygłaszał mowy religĳne i robił cuda. Jego żona

prorokowała. Dozorca ten był człowiekiem barǳo porządnym, monistą i wolnomyślicie-
lem, no, barǳo porządny to był człowiek. Wyobraź sobie, że ni z tego, ni z owego zaczął
uzdrawiać luǳi wkładaniem rąk. Oczywiście, został natychmiast oskarżony. Lekarz po-
wiatowy, mó przy aciel, był barǳo wzburzony. Kazałem go zawieźć do sanatorium, żeby
położyć kres zgorszeniu. Podobno uż mu lepie , wyzdrowiał i stracił moc czynienia cu-
dów. Poślę go eszcze na wieś ako rekonwalescenta. Ja sam zresztą zacząłem czynić cuda
i stałem się asnowiǳem. Mięǳy innymi miałem wiz e ogromnych lasów skrzypowych
na moczarach z ǳiwacznymi zwierzętami. Może dlatego, że spalałem w Karburatorze
węgiel górnośląski, który est na starszy. Jest w nim niezawodnie bóstwo węgla kamien-
nego.

Prezes Bondy otrząsnął się.
— Ależ to straszne, mó Marku! — zawołał.
— Straszne — zgoǳił się Marek ponuro. — Powoli przychoǳiło zrozumienie, że

nie choǳi tu o gaz, ale o Absolut. Cierpiałem okropnie, miałem akieś niepo ęte ob awy.
Czytałem luǳkie myśli, wydawałem z siebie światło, musiałem z sobą strasznie walczyć,
aby nie zacząć się modlić i głosić wiarę w Boga. Chciałem cały ten Karburator zasypać
piaskiem, ale wpadłem w stan lewitac i.

Nie można te maszyny zatrzymać niczym. Już w domu nie sypiam. I w fabryce wśród
robotników przytrafiły się ciężkie przypadki oświecenia. Już nie wiem, co mam robić,
przy acielu. Naturalnie, że wypróbowałem wszystkie możliwe materiały uszczelnia ące,
które mogłyby nie przepuszczać Absolutu z piwnicy na świat. Popiół, piasek, metalowe
płyty, ale nic tu nie poraǳisz. Próbowałem obłożyć piwnicę pismami profesora Kre -
czego¹², Spencera¹³, Haeckla¹⁴, pozytywistami. Pomyśl, przy acielu, że Absolut przebĳa
się łatwo i przez takie rzeczy! Nawet gazety, książki do nabożeństwa, święty Wo ciech,
patriotyczne śpiewniki, wykłady uniwersyteckie, książki Q. M. Vyskočila¹⁵, broszury po-

¹¹imunizować — uodpornić. [przypis edytorski]
¹²Krejczy— nazwisko to nosiło (lub nosi) wielu wybitnych Czechów, w czasach powstawania Fabryki Absolutu

mogli to być m.in.: František Kre čí (–), psycholog, filozof i polityk; František Václav Kre čí (–),
pisarz, ǳiennikarz i polityk; Jan Kre čí (–), ęzykoznawca, rektor uniwersytetu Masaryka. [przypis
edytorski]

¹³Herbert Spencer (–) — ang. filozof i soc olog. [przypis edytorski]
¹⁴Ernst Haeckel (–) — niem. filozof i biolog, zwolennik darwinizmu. [przypis edytorski]
¹⁵Quido Maria Vyskočil (właśc. Antonín Ludvík Vyskočil; –) — czeski pisarz, poeta, biblioteko-

znawca i scenarzysta filmowy, autor licznych ǳieł literackich, z których na barǳie znane są utwory inspirowa-
ne legendami z folkloru górników z ego roǳinnego Příbramia, Stříbrné město () i Šachta (). [przypis
edytorski]
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lityczne i stenogramy se mowe nie są dla Absolutu nieprzepuszczalne! Jestem wprost
zrozpaczony. Nie da e się to ani zamknąć, ani wyssać. Po prostu akieś rozpętane zło.

— Wolnego, mó drogi — rzekł pan Bondy. — Czy to naprawdę aż tak wielkie zło?
Nawet gdyby istotnie tak było, ak powiadasz… czy to znowu tak wielkie nieszczęście?

— Słucha , Bondy, mó Karburator to rzecz ogromna. Wywróci do góry nogami cały
świat, pod względem technicznym i społecznym; koszty produkc i potanie ą niesłychanie,
zniknie nęǳa i głód, a kiedyś tam mó Karburator ochroni naszą planetę przed zmarz-
nięciem. Ale z drugie strony rzuca on w świat bóstwo ako produkt uboczny. Zaklinam
cię, przy acielu, nie lekceważ tego. My nie przywykliśmy do obcowania z prawǳiwym
bóstwem. Nawet po ęcia nie mamy, ile mogłaby nabroić ego obecność, powieǳmy kul-
turalnie, moralnie i tam dale . Człowieku, tu choǳi przecie o luǳką cywilizac ę!

— Zaraz, zaraz — rzekł prezes Bondy zamyśliwszy się. — Może istnie ą takie zaklęcia.
Czy uż wzywałeś księży?

— Jakich księży?
— Byle akich. Przecież o wyznanie tu choǳić nie może. Potrafiliby może zakazać to

i owo.
— Zabobony! — wybuchnął Marek. — Da że ty mi spokó z klechami! Żeby mi

Obrzędy, Interesw mo e uczciwe piwnicy urząǳili akie cudami słynące pielgrzymowisko! U mnie, przy
moich poglądach!

— Dobrze — zgoǳił się pan Bondy. — To a sam ich poproszę. Człowiek nigdy
nie wie, co się może przydać… Zaszkoǳić taka rzecz w żadnym razie nie może. Ostatecz-
nie, a przeciwko Bogu nic nie mam. Choǳi o to, żeby nie było zakłóceń w pracy. Czy
próbowałeś załatwić rzecz po dobremu?

— Nie! — zaprotestował inżynier Marek.
— To źle — rzekł sucho prezes Bondy. — Może dałoby się zawrzeć z Absolutem akąś

umowę. Barǳo ścisły kontrakt, mnie więce taki: — Zobowiązu emy się wyrabiać Cię bez
rozgłosu, bez zakłócania pracy, w rozmiarach, akie ustalimy; Ty w zamian zobowiążesz się,
iż zrzekasz się wszystkich boskich manifestac i w zasięgu tylu a tylu metrów od mie sca
produkc i. — Jak uważasz, czy zgoǳiłby się na to?

— Nie wiem — odpowieǳiał Marek z niesmakiem. — Zda e się, iż podobało mu
się spec alnie istnieć dale niezależnie od materii. Może by on… we własnym interesie…
pozwolił pogadać z sobą. Ale ode mnie tego nie żąda .

— Dobrze — zgoǳił się Bondy. — Poślę swego notariusza. Barǳo taktowny i zręcz-
ny człowiek. A poza tym, może dałoby się zaproponować mu aki kościół. Przecież taka
fabryczna piwnica, w takim otoczeniu, est dla niego trochę nie tego… nieodpowiednia.
Należałoby wybadać ego upodobania. Próbowałeś tego uż?

— Nie. Na chętnie zalałbym piwnicę wodą.
— Nie tak prędko, mó Marku! Ja twó wynalazek niezawodnie kupię. Oczywiście,

sam rozumiesz, że poślę tu eszcze swoich techników… Rzecz trzeba dobrze zbadać. Być
może, iż est to naprawdę tylko gaz tru ący. Ale choćby to był nawet sam Absolut, nic
mnie to nie obchoǳi, eśli Karburator pracu e, ak się patrzy.

Marek wstał.
— Odważyłbyś się korzystać z Karburatora w fabrykach MEAS?
— Odważę się wyrabiać Karburatory masowo — odpowieǳiał Bondy powsta ąc. —

Karburatory dla pociągów i okrętów, Karburatory do centralnego ogrzewania, Karbura-
tory dla gospodarstw i urzędów, dla fabryk i szkół. Za lat ǳiesięć bęǳie się paliło tylko
w Karburatorach. Proponu ę ci trzy procent z zysku brutto. Za pierwszy rok otrzymasz
pewno tylko parę milionów. Tymczasem możesz się wyprowaǳić, żebym mógł posłać tu
swoich luǳi. Jutro rano przywiozę tu pana biskupa. Ze dź mu z drogi, kolego. W ogó-
le dobrze zrobisz, eśli znikniesz. Jesteś troszkę przykry. Nie chciałbym popsuć swoich
stosunków z Absolutem zaraz na początku.

— Bondy! Przy acielu! — szeptał Marek pełen zgrozy — ostrzegam cię po raz ostatni:
sprowaǳisz Boga na świat.

— W takim razie — rzekł Bondy dosto nie — bęǳie mi za to chyba wǳięczny.
Liczę na to, że nie okaże się sknerą wobec mnie.
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.  
W akie dwa tygodnie po Nowym Roku sieǳiał inżynier Marek w gabinecie prezesa
Bondy’ego.

— Jak daleko esteście panowie? — zapytał prezes Bondy podnosząc głowę znad pa-
pierów.

— Ja skończyłem — odpowieǳiał inżynier Marek. — Dałem twoim inżynierom
szczegółowe wykresy Karburatora. Ten łysy, ak to on się nazywa.

— Krolmus.
— Aha, inżynier Krolmus, ba ecznie uprościł mó atomowy motor. Choǳi o prze-

mianę energii atomowe w pracę. Ba eczny chłop z tego Krolmusa. Co nowego poza tym?
Prezes Bondy pisał i milczał.
— Budu emy — rzekł po chwili. — Siedem tysięcy murarzy. Budu emy fabrykę

Karburatorów.
— Gǳie?
— Na Wysoczanach¹⁶. I powiększyliśmy kapitał akcy ny o półtora miliarda. Gazety

piszą coś o naszym nowym wynalazku. Prze rzy to sobie — dodał i rzucił Markowi na
kolana stos czeskich i zagranicznych pism, po czym zagłębił się w akichś papierach.

— Już dwa tygodnie nie byłem w swe … ech… — odezwał się Marek głosem zdu-
szonym.

— Gǳie nie byłeś?
— W swo e fabryczce… Nie mam odwagi po prostu. Czy tam się coś ǳie e?
— Hm.
— A co porabia mó Karburator? — pytał Marek, przezwycięża ąc niepokó .
— Choǳi, ak się patrzy.
— A… co porabia… tamto?
Prezes westchnął i odłożył pióro.
— Czy wiesz, że musieliśmy zamknąć ulicę Mixa?
— Dlaczego?
— Luǳie choǳili tam modlić się. Całe tłumy, chociaż polic a ich rozpęǳała. Mamy

siedmiu zabitych. Pozwolili walić w siebie ak owce.
— Tego należało się obawiać, tak, tego należało się obawiać — mamrotał zrozpaczony

Marek.
— Ogroǳiliśmy ulicę drutem kolczastym — mówił Bondy dale . — Sąsiednie domy

trzeba było ewakuować. Same ciężkie ob awy religiomanii. W te chwili est tam komis a
ministerstwa zdrowia i ministerstwa oświaty.

— Mam naǳie ę — westchnął Marek z uczuciem ulgi — że właǳe wstrzyma ą
ǳiałalność Karburatora.

— Nic podobnego — rzekł G. H. Bondy. — Klerykałowie barǳo się burzą przeciwko
twemu Karburatorowi i dlatego stronnictwa postępowe sta ą w ego obronie na złość.
Właściwie nikt nie wie, o co tam choǳi. Widać zaraz, że nie czytu esz gazet, człowieku.
Przeroǳiło się to wszystko w całkiem zbędną polemikę z klerykałami. Ten zacny pan
biskup poinformował o wszystkim kardynała-arcybiskupa…

— Co za pan biskup?
— Nie aki biskup Linda, całkiem dorzeczny człowiek. Wiesz, zawiozłem go tam, żeby Ksiąǳ

się przy rzał temu cudownemu Absolutowi ako fachowiec. Badał całą tę sprawę przez trzy
dni, sieǳiał ciągle w piwnicy i…

— Nawrócił się? — wyrwało się Markowi.
— Gǳie tam! Jest widać tak wytrenowany w sprawach Absolutu, albo też est z niego

eszcze piekielnie szy ateista niż z ciebie. Nie wiem tego. Ale po trzech dniach przybiegł
do mnie i powiada, że z katolickiego stanowiska nie może być o żadnym Bogu mowy,
że kościół odrzuca stanowczo hipotezę panteistyczną ako heretycką. Jednym słowem, że
tu nie ma żadnego legalnego Boga, popartego autorytetem kościoła i że ako ksiąǳ musi
uważać wszystko za oszustwo, fałsz i kacerstwo. Barǳo rozsądnie gadał ten pater.

— Więc on tam nie wyczuł żadnych nadnaturalnych z awisk?

¹⁶Wysoczany — mie scowość przyłączona do Pragi w  r. [przypis edytorski]
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— Wszystko tam przeżył: oświecenie, czynienie cudów, ekstazę, wszystko. On nie
twierǳi, że te rzeczy się tam nie ǳie ą.

— No więc proszę cię, ak on to ob aśnia?
— Nĳak. Powiada, że kościół niczego nie ob aśnia, ale nakazu e, albo zakazu e. Jed-

nym słowem ani myśli kompromitować kościoła akimś nowym niedoświadczonym bó-
stwem. Tak go przyna mnie zrozumiałem… — Czy wiesz, że kupiłem ten kościół, co Handel
est na Białe Górze?

— Na co ci kościół?
— Jest na bliże Brzewnowa. Trzysta tysięcy zapłaciłem, człowieku. Zaproponowałem

go Absolutowi tam w piwnicy, ustnie i na piśmie, aby się do niego przeprowaǳił. Jest
to całkiem ładny barokowy kościół. Prócz tego z góry oświadczyłem się z gotowością
każde potrzebne adaptac i. I rzecz ǳiwna, o parę kroków od kościoła pod policy nym
numerem  zdarzył się onegda barǳo ładny przypadek ekstazy z pewnym instalatorem,
ale w kościele nic cudownego, nic i nic! Jeden przypadek zdarzył się aż w Wokowicach¹⁷,
dwa nawet w Kosirzach¹⁸. W radiostac i petrzyńskie wybuchła wprost epidemia religĳna:
wszyscy radiotelegrafiści, którzy tam pracu ą, rozsyłali, ot tak sobie, do całego świata
ekstatyczne depesze, niby akąś nową ewangelię. Że niby Bóg schoǳi znowu na świat,
aby go odkupić i tam dale w tym guście. Pomyśl, co za kompromitac a! Postępowa prasa
bĳe w ministerstwo poczt i telegrafów, aż paźǳiory lecą. Krzyczy, że klerykalizm wysuwa
rogi i głosi podobne dyrdymałki. Nikt dotychczas ani się domyśla, że ma to związek
z Karburatorem. Wiesz, Marku — dodał Bondy szeptem — coś ci powiem, ale to wielki
sekret: tyǳień temu przytrafiło się coś naszemu ministrowi wo ny.

— Jakiemu ministrowi? — krzyknął Marek.
— Cicho! Ministrowi wo ny. Doznał nagłego oświecenia w swe willi w De wicach¹⁹.

Naza utrz zwołał praski garnizon i przemawiał do niego o wiecznym poko u, a żołnierzy
namawiał do męczeństwa. Oczywiście, musiał natychmiast ustąpić. W gazetach pisali, że
nagle zachorował. Takie rzeczy się ǳie ą, kolego!

— Więc nawet uż w De wicach? — zasmucił się inżynier Marek. — Ależ to straszne,
mó Bondy, ak to się szybko rozłazi!

— Niezmiernie szybko — zgoǳił się prezes Bondy. — Jakiś człowiek przewiózł sobie
z te zakażone ulicy Mixa pianino aż na Pankrac²⁰. Po dwuǳiestu czterech goǳinach cały
dom był pełen Absolutu i…

Prezes nie dokończył. Do poko u wszedł służący i zameldował wizytę biskupa Lindy.
Marek chciał szybko zwiać, ale Bondy przytrzymał go siłą i rzekł:

— Siedź i bądź cicho. Ten biskup to barǳo szarmancki pan. Spotkanie
Właśnie w te chwili wchoǳił biskup Linda. Był to niski, wesoły pan, w złotych

okularach i ze szpasowną buzią, którą po księżemu układał w zgrabny ǳiecięcy zade-
czek. Bondy przedstawił mu Marka ako właściciela nieszczęsne brzewnowskie piwnicy.
Biskup z rozkoszą zacierał ręce, podczas gdy inżynier Marek wściekle wymrukiwał wy-
razy o tym, ak mu strasznie przy emnie. Na ego twarzy barǳo wyraziście malowało się
wyzwanie: cału psa w nos, klecho! Biskup ułożył buzię w ciup i zwrócił się do prezesa
Bondy’ego.

— Panie prezesie — zaczął barǳo żywo, po byle akim wstępie — przybywam do
pana w sprawie barǳo delikatne . Barǳo delikatne — powtórzył po smakoszowsku. —
Omawialiśmy pańską sprawę w konsystorzu. — Jego Eminenc a, nasz arcypasterz, est
skłonny załatwić tę całą rzecz możliwie dyskretnie. Rozumie pan, mówię o te nieprzy-
sto ne sprawie z cudami. Pardon, nie chcę urażać uczuć pana… pana właściciela, który…

— Proszę się nie krępować — machnął Marek ręką.
— Jednym słowem choǳi o cały ten skandal. Jego Eminenc a wyraził się, że ze sta-

nowiska rozumu i wiary nic nie est tak gorszące, ak owo bezbożne, a nawet bluźniercze
naruszenie praw przyrody…

¹⁷Wokowice, czes. Vokovice — mie scowość przyłączona do Pragi w  r., ǳiś ǳielnica Pragi. [przypis
edytorski]

¹⁸Kosirze, czes. Košíře — mie scowość przyłączona do Pragi w  r., ǳiś ǳielnica Pragi. [przypis edytorski]
¹⁹Dejwice — mie scowość w  r. włączona w obręb Pragi. [przypis edytorski]
²⁰Pankrac — część Pragi, leży w ǳielnicy Nusle, na południe od centrum. Nazwa pochoǳi od patrona

mie scowego kościoła, św. Pankracego. [przypis edytorski]

 Č Fabryka Absolutu 



— Przepraszam — zawołał Marek żywo dotknięty — prawa przyrody pozostawcie
panowie łaskawie nam. My się także nie wtrącamy do waszych dogmatów.

— Barǳo się pan myli — odpowieǳiał biskup ochoczo. — Barǳo! Wieǳa bez do-
gmatów est tylko kupą wątpliwości. Jeszcze gorsze est to, że wasz Absolut nie zgaǳa się
z prawami kościoła. Przeczy nauce o sakramentach. Nie szanu e tradyc i kościelne . Bar-
ǳo poważnie narusza dogmat Tró cy Święte . Nie liczy się z apostolskim następstwem
kleru, nie podda e się nawet kościelnym egzorcyzmom. I tak dale . Jednym słowem za-
chowu e się w sposób, który musimy potępić.

— No — no — wtrącił się prezes Bondy po ednawczo. — Jak dotąd zachowu e się
Absolut dość… przyzwoicie.

Pan biskup ostrzegawczo podniósł palec.
— Jak dotąd. Ale nie wiemy, ak bęǳie zachowywał się w przyszłości. O cóż choǳi,

panie prezesie? Panu choǳi o to, aby nie było zgorszenia. Nam także. Pan chciałby, ako
człowiek praktyczny, zlikwidować wszystko dyskretnie. My, ako zastępcy i słuǳy Boga
chcemy tego samego. Nie możemy dopuścić do powstania akiegoś nowego Boga, czy
nawet do powstania akie ś nowe religii.

— Chwałaż Bogu — ulżył sobie pan Bondy. — Od razu wieǳiałem, że się z sobą
doskonale porozumiemy.

— Wybornie — zawołał pan biskup, połysku ąc w uszczęśliwieniu okularami. — Tyl-
ko się porozumieć? Czcigodny konsystorz postanowił, że ze względu na interesy kościoła
zgoǳiłby się ewentualnie na prze ęcie patronatu nad tym waszym… ehm… hmm… Ab-
solutem, który manifestowałby się nieco łagodnie , nie tak burzliwie i powieǳmy, tylko
sporadycznie, mnie więce tak ak w Lourdes. Inacze angażować się nie możemy.

— Dobrze — przyświadczył Bondy. — A dale ?
— Dale — wywoǳił biskup — żeby się Absolut wyrabiało tylko z węgla wykopa-

nego w Małych Swiętoniowicach. Jak pan raczy wieǳieć, est to cudowne mie sce kultu
mariańskiego, tak że być może przy pomocy tamte szego węgla założymy pod numerem
 w Brzewnowie przybytek kultu mariańskiego.

— Zakłada cie — zgaǳał się Bondy. — Czy eszcze coś?
— Po trzecie zobowiążecie się panowie, że na żadnym innym mie scu nie bęǳie się

Absolutu wyrabiało.
— Co znowu? — podskoczył prezes Bondy. — A nasze Karburatory?
— Nie będą nigdy wyrabiane, prócz edynego brzewnowskiego, który bęǳie ma ąt-

kiem kościoła świętego i w ego rozporząǳeniu.
— Nonsens! — zastrzegał się G. H. Bondy. — Karburatory będą wyrabiane. W pierw-

szym półroczu tysiąc dwieście. Przed upływem roku ǳiesięć tysięcy. Tak dalece esteśmy
uż urząǳeni.

— A a wam powiadam — rzekł biskup z cichą słodyczą — że po roku nie bęǳie
w robocie ani ednego Karburatora.

— Czemuż to?
— Ponieważ ani luǳkość wierząca, ani niewierząca nie może się pogoǳić z prawǳi-

wym i aktywnym Bogiem. Nie może, panowie. To est wyłączone.
— A a panu powiadam — wtrącił się Marek namiętnie — że Karburatory będą. Teraz

a sam sta ę po ich stronie. Właśnie dlatego będą, że wy ich nie chcecie! Wam na złość,
wasza biskupia miłości. Na złość wszystkim zabobonom. Na złość całemu Rzymowi! I a
pierwszy zawołam — Marek nabrał w pierś tchu i zawołał z niemelody nym natchnieniem:
— Niech ży e Perfect Carburator!

— Zobaczymy — odpowieǳiał z westchnieniem pan biskup Linda. — Przekonacie
się panowie, że czcigodny konsystorz miał rac ę. Po prostu sami wstrzymacie produkc ę
Absolutu. Ale te szkody, te szkody, akie tymczasem powstaną! Nie myślcie sobie pa-
nowie, że kościół wprowaǳa Boga na świat! Kościół umie scawia Go edynie i regulu e.
A wy, panowie bezbożnicy, rozpętacie Go niby powódź. Łódź Piotrowa wytrzyma i ten
nowy potop. Niby arka Noego przepłynie przez fale Absolutu, ale wasze współczesne
społeczeństwo — zawołał biskup z mocą — zapłaci za to!
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Panowie — mówił prezes G. H. Bondy na zgromaǳeniu rady zarząǳa ące zakładów
MEAS (Metallum A. S.), które odbywało się  lutego — mogę wam zakomunikować,
że edna budowla nowego fabrycznego kompleksu na Wysoczanach została wczora prze-
kazana do użytku. W na bliższych dniach rozpoczynamy sery ny wyrób Karburatorów, na
początek  sztuk ǳiennie. W kwietniu bęǳiemy wyrabiali  sztuk. Pod koniec czerw-
ca, dwieście sztuk ǳiennie. Ułożyliśmy piętnaście kilometrów własnego toru, głównie
dla dowozu węgla. Dwanaście kotłów parowych montu emy w te chwili. Przystąpiliśmy
do budowy nowe ǳielnicy robotnicze .

— Dwanaście kotłów parowych? — zapytał niby to obo ętnie dr Hubka, przywódca
opozyc i.

— Tak est, tymczasem dwanaście — przyświadczył prezes Bondy.
— To barǳo ǳiwne — kręcił głową dr Hubka.
— Pytam was, panowie — mówił prezes Bondy — co est ǳiwnego w dwunastu

kotłach? Przy tak wielkim kompleksie fabrycznym…
— Istotnie — odezwały się głosy.
Dr Hubka uśmiechał się ironicznie.
— I na co tych piętnaście kilometrów toru?
— Na dowóz węgla i surowca. Liczymy się z ǳiennym zużyciem ośmiu wagonów

węgla, gdy fabryka bęǳie w pełnym biegu. Nie wiem, co się panu doktorowi Hubce nie
podoba w dowozie węgla.

— A to mi się nie podoba — zawołał dr Hubka i podskoczył — że cała ta rzecz
est barǳo pode rzana. Tak est, panowie, w na wyższym stopniu pode rzana. Pan prezes
Bondy zmusił nas do zbudowania fabryki Karburatorów. Zapewnił nas, że Karburator to
edyna siła pędna przyszłości. Jak wmawiał w nas, że Karburator da e tysiąc sił końskich²¹
z edne szufli węgla. A teraz opowiada nam tu coś o dwunastu kotłach parowych, o całych
wagonach węgla dla naszych kotłów. Powieǳcie mi, panowie, czemuż więc nie wystarczy
szufla węgla ako napęd dla nasze fabryki? Na co nam kotły parowe, skoro możemy mieć
motory atomowe? Jeśli, proszę panów, cały Karburator nie est zwycza nym szwindlem,
to zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan prezes nie organizu e nasze fabryki na napęd
karburatorowy. Ja tego nie rozumiem i nikt tego nie zrozumie. Czemuż to pan prezes nie
ma dość zaufania do tych swoich Karburatorów i nie zaprowaǳa ich w naszych zakładach?
Proszę panów, barǳo to kiepska reklama dla naszych Karburatorów, skoro sam wytwórca
nie chce, czy nie może ich używać! Proszę panów, zapyta cie pana prezesa Bondy’ego akie
są tego przyczyny. Co do mnie — mam zdanie asne. Skończyłem, panowie!

Po tych słowach dr Hubka usiadł i zwycięsko smarkał w chustkę.
Członkowie rady zarząǳa ące milczeli zakłopotani. Zarzuty dra Hubki były aż nadto

asne. Prezes Bondy nie podnosił oczu znad swoich papierów. Nic nie drgnęło w ego
twarzy.

— Noo tak — ozwał się po ednawczo stary Rosenthal — pan prezes da nam wy a-
śnienie. Hmm tak, to się wy aśni, panowie. Ja sąǳę, że hmm, noo tak, tak est, względem
tego, co nam zakomunikował.

Prezes Bondy podniósł wreszcie oczy.
— Przedstawiłem wam, panowie, opinię naszych inżynierów o Karburatorze — mó-

wił cicho. — Wszystko est tak, ak mówiłem. Karburator nie est szwindlem. Zbu-
dowaliśmy ich ǳiesięć na próbę. Wszystkie pracu ą nienagannie. Tuta mam dowody.
Karburator numer pierwszy pęǳi tłoki pompy na Sazawie²², pracu e idealnie uż dwa ty-
godnie. Numer drugi, bagrownica²³ na górne Wełtawie, pracu e wspaniale. Numer trzeci
est w laboratorium doświadczalnym politechniki w Brnie. Numer czwarty uszkoǳony

²¹siła końska (daw.) — tu: koń parowy a. koń mechaniczny, ednostka mocy, powstała z potrzeby porównania
mocy nowo tworzonych w XIX w. maszyn do mocy koni pociągowych: maszyna o mocy  konia parowego,
ǳiała ąca całą dobę, miała zastąpić  konie, pracu ące po  goǳin każdy. Dlatego  koń mechaniczny stanowi
równowartość  kgfm/s (kilogramometrów na sekundę), czyli ok. , W (Wat). [przypis edytorski]

²²Sazawa — rzeka w Czechach, prawy dopływ Wełtawy. [przypis edytorski]
²³bagrownica — pogłębiarka. [przypis edytorski]
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podczas transportu. Numer piąty oświetla Hradec Kralové²⁴. Jest to typ ǳiesięciokilowy.
Pięciokilowy typ, numer szósty, pęǳi młyn w Slanem²⁵. Numer siódmy zainstalowany
do centralnego ogrzewania bloku domów na Nowym Mieście. Właścicielem tych domów
est obecny tu fabrykant Machat. Proszę, panie Machat, niech pan sam powie.

Starszy pan tego nazwiska zbuǳił się akby ze snu.
— Proszę…
— Pytamy, ak się sprawu e u pana centralne ogrzewanie.
— Co? Jakie ogrzewanie?
— W pańskim nowym bloku domów — nacierał łagodnie prezes Bondy.
— W akim bloku?
— W nowych domach pana.
— W moich domach? Ja żadnych domów nie mam.
— Nonono — odezwał się Rosenthal. — Zeszłego roku budował pan przecie!
— Ja? — ǳiwił się Machat. — Ach tak, ma pan rac ę, budowałem. Ale wie pan, a

te domy rozdałem. Wie pan, rozdałem e.
Prezes Bondy spo rzał na niego barǳo uważnie.
— Komu pan e rozdał?
Machat zaczerwienił się z lekka.
— No, biednym luǳiom, wie pan… Powprowaǳałem tam ubogich luǳi. Ja… a…

doszedłem do przekonania… ednym słowem dałem e ubogim luǳiom. Rozumie pan?
Pan Bondy nie spuszczał z niego oczu niby sęǳia śledczy.
— Dlaczego rozdał pan te domy?
— Ja… a musiałem, że tak powiem — odpowiadał Machat coraz barǳie zmieszany.

— Tak mnie coś przymusiło. Musimy być świętymi, prawda?
Prezes nerwowo bębnił palcami po stole.
— A roǳina pana?
Machat zaczął się pięknie uśmiechać.
— O, my esteśmy wszyscy tego samego zdania, wiecie panowie? Ci biedni luǳie są

tacy święci. Są wśród nich chorzy. Córka mo a im służy, ach tak. Wszyscy zmieniliśmy
się tak barǳo!

G. H. Bondy spuścił oczy. Córka Machata. Elen, płowowłosa Elen, ma ąca siedem-
ǳiesiąt milionów, służy chorym! Elen, która mogła, która miała, która na poły zgoǳiła
się zostać panią Bondy’ową! Bondy zagryzł usta. To się udało! Nie ma co mówić!

— Panie Machat — zaczął zduszonym głosem — chciałem się dowieǳieć, ak ogrze-
wa wasze domy ten nowy Karburator…

— O, wspaniale! Jest tak cudownie ciepło w tych wszystkich domach, ak gdyby były
ogrzewane nieskończoną miłością! Wie pan — wywoǳił Machat ekstatycznie, ociera ąc
oczy — kto tam we ǳie, sta e się od razu innym człowiekiem. Jest tam ak w ra u. Ży emy
ak w niebie, my wszyscy. O, przy dźcie mięǳy nas!

— Wiǳicie więc, panowie — rzekł prezes Bondy, opanowu ąc się z całe siły — że
Karburatory pracu ą tak, ak wam to zapowieǳiałem. Proszę, aby panowie nie stawiali mi
dalszych pytań.

— My chcemy tylko wieǳieć — zawołał dr Hubka wo owniczo — dlaczego nie
przystosowu emy nowe fabryki do napędu karburatorowego? Dlaczego mamy używać
kosztownego węgla, skoro dla innych organizu emy atomową energię? Czy prezes Bondy
zamierza przedstawić nam swo e dowody?

— Nie zamierza — oświadczył Bondy. — My bęǳiemy palili węglem. Z powodów
mnie wiadomych napęd karburatorowy nie nada e się dla nasze fabryki. Dość, panowie!
Całą sprawę uważam za kwestię zaufania do mnie.

— Gdybyście wieǳieli — ozwał się Machat — ak cudownie ży e się człowiekowi
w stanie świętości! Szczerze wam raǳę, panowie: rozda cie wszystko, co macie! Stańcie
się ubogimi i świętymi. Pozbądźcie się mamony i wzywa cie Jedynego Boga!

— No — uspoka ał go Rosenthal. — Pan, panie Machat, est barǳo miłym i do-
brym człowiekiem, noo tak. Barǳo porządnym. A panu prezesowi to a ufam. Tak, panie

²⁴Hradec Kralové — miasto we wschodnie części Czech, eden z dwóch głównych ośrodków okręgu kra
wchodnioczeski. W tym mieście autor Fabryki Absolutu uczęszczał do gimnaz um. [przypis edytorski]

²⁵Slaný — miasto w Czechach, położone ok.  km na płn.-zach. od Pragi. [przypis edytorski]
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Bondy. Wie pan co, niech mi pan pośle eden karburator do mego centralnego ogrze-
wania! Wiecie, panowie, a rzecz wypróbu ę. Co wy na to? Co tu dużo gadać! A więc,
panie Bondy?

— Jesteśmy wszyscy braćmi wobec Boga — wywoǳił dale promienie ący Machat.
— Droǳy panowie, odda my fabrykę ubogim. Składam wniosek, abyśmy zakłady MEAS
przemienili w gminę religĳną Pokornych Serc. Bęǳiemy ądrem, z którego wyrośnie
Drzewo Boże, dobrze? Bęǳiemy Królestwem Bożym na ziemi.

— Proszę o głos! — krzyczał dr Hubka.
— No więc, pan Bondy — napierał stary Rosenthal. — Wiǳi pan, sto ę przy panu.

Niechże mi pan pożyczy eden z tych Karburatorów! Panie Bondy!
— Albowiem sam Bóg zstępu e na ziemię — mówił podniecony Machat. — Słucha -

cie Jego wezwania: bądźcie świętymi i prostymi, otwórzcie serca swo e nieskończoności.
Bądźcie absolutni w swe miłości. Wiecie, kochani panowie…

— Proszę o głos — krzyczał ochrypły dr Hubka.
— Cicho! — zawołał prezes Bondy, blady i z płomieniem w oczach, powstał w całe

okazałości cetnarowego²⁶ mężczyzny. — Proszę panów, eśli wam się nie podoba fabryka
Karburatorów, prze mę ą na własny rachunek. Wyliczę się z wami, co do grosza, z do-
tychczasowych wydatków. Składam swó urząd, panowie. Polecam się.

Dr Hubka podskoczył ak oparzony.
— Ale a, proszę panów, a protestu ę! My protestu emy! My nie sprzedamy wyrobu

Karburatorów! Nie, panowie, nie pozbęǳiemy się tak znakomitego artykułu handlowego!
Nie pozwolimy nikomu woǳić się za nos, nabĳać w butelkę i wyzbywać tak świetnego
interesu. Pozwólcie panowie, że…

Prezes Bondy zaǳwonił.
— Przy aciele — rzekł zasępiony — da my spokó sporom. Zda e się, że nasz przy aciel

Machat est troszkę, tego ten… chory. Co do Karburatorów, to zaręczam dywidendę
stupięćǳiesięcioprocentową. Wnoszę zakończenie debat.

Dr Hubka dorwał się do słowa:
— Proponu ę, panowie, aby każdy z członków rady zarząǳa ące otrzymał eden Kar-

burator, że tak powiem, do wypróbowania.
Prezes Bondy zmierzył spo rzeniem wszystkich zebranych. W ego twarzy coś drgnęło,

ak gdyby chciał coś powieǳieć, ale wzruszył edynie ramionami i wyceǳił przez zęby:
— Dobrze.

. 
— Jak stoimy w Londynie? — Akc e MEAS wczora . Onegda .

— Dobrze.
— Inżynier Marek został mianowany członkiem honorowym siedemǳiesięciu towa-

rzystw naukowych. Nagrodę Nobla dostanie z pewnością.
— Dobrze.
— Masa zamówień z Niemiec. Przeszło pięć tysięcy Karburatorów.
— Aha.
— Z Japonii ǳiewięćset zamówień.
— Patrzy cież²⁷!
— W Czechach zainteresowanie mierne. Trzy nowe zapytania.
— Hm. Należało tego oczekiwać. Och te nęǳne, małe stosunki!
— Rząd rosy ski zamówił od razu  sztuk.
— Dobrze, ogółem?
— Trzynaście tysięcy zamówień.
— Doskonale. Jak est z budowaniem?

²⁶cetnarowy — ważący około cetnara, t . – kg. Według dalszych informac i z powieści, Bondy był racze
otyły, więc można w tym mie scu spoǳiewać się racze określenia stukilowy. W oryginale czeskim w tym
mie scu: centový (povstal v celé mohutnosti centového muže). [przypis edytorski]

²⁷patrzyjcież — ǳiś racze : patrzcie ( os. lm. tr.rozkaz.); na końcu wyrazu dodana została partykuła wzmac-
nia ąca -ż. [przypis edytorski]
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— Odǳiał samochodów atomowych est pod strzechą. Sekc a samolotów atomo-
wych w ciągu tygodnia rozpocznie pracę. Kłaǳiemy podwaliny pod odǳiał atomowych
lokomotyw. Jedno skrzydło odǳiału motorów okrętowych uż pracu e.

— Zaraz. Wprowadźcie nazwy: atomobil, atomotor, atomotywa, rozumiecie? Jak da-
leko est Krolmus z atomowymi ǳiałami?

— Już budu e model w Pilźnie. Nasz atomowy cyclecar do eżdża w te chwili na
brukselskim autodromie trzyǳiesty tysiąc kilometrów. Robi  kilometrów na goǳi-
nę. Na półkilowe atomotorki mamy, w ostatnich dwóch dniach, siedemǳiesiąt tysięcy
zamówień.

— Mówił pan przed chwilą, że ogółem trzynaście tysięcy.
— Trzynaście tysięcy leżących atomowych kotłów. Osiem tysięcy ogrzewa ących ar-

matur do centralnego ogrzewania. Niemal ǳiesięć tysięcy atomobilów. Sześćset dwaǳie-
ścia atomowych samolotów. Nasz samolot A doleciał z Pragi do Melbourn w Australii
bez zatrzymywania się. Pasażerowie wszyscy zdrowi. Oto depesza.

Prezes Bondy wyprostował się:
— No, drogi kolego, wszystko iǳie wspaniale!
— W odǳiale maszyn rolniczych pięć tysięcy zamówień. W odǳiale małych mo-

torów do napędu dwaǳieścia dwa tysiące. Sto pięćǳiesiąt atomowych czerpaków. Trzy
atomowe prasy. Dwanaście atomowych pieców hutniczych. Siedemǳiesiąt pięć atomo-
wych stac i radiotelegraficznych. Sto ǳiesięć atomowych lokomotyw, wszystkie do Ros i.
Założyliśmy generalne agentury w czterǳiestu wielkich miastach. Amerykański Steel-
-Trust, berlińska AEG, włoski Fiat, Mannesman, Greuzot i szweǳkie stalownie propo-
nu ą fuz ę. Koncern Kruppa kupu e nasze akc e po każde cenie.

— Nowa emis a?
— Pokryta trzyǳiestopięciokrotnie. Gazety proroku ą dwustuprocentową superdy-

widendę. Zresztą gazety nie piszą o niczym innym tylko o nasze sprawie: soc alna polity-
ka, sport, technika, wieǳa, wszystko to nic wobec Karburatora. Niemiecki korespondent
posłał nam siedem ton wycinków, ancuski cztery cetnary²⁸, angielski eden wagon. Na-
ukowa literatura spec alna, aka ma się tego roku ukazać o motorze atomowym, bęǳie
miała, według przewidywań, około sześćǳiesięciu ton. Angielsko- apońska wo na zo-
stała zlikwidowana wobec braku zainteresowania nią publiczności. W same Anglii est
ǳiewięćset tysięcy górników bez pracy. W zagłębiu belgĳskim było powstanie: około
czterech tysięcy zabitych. Przeszło połowa kopalń całego świata wstrzymała eksploatac ę.
„Naa” w Pensylwanii podpaliła swo e przepełnione składy. Pożar trwa.

— Pożar trwa — powtórzył sobie prezes Bondy w rozmarzeniu. — Pożar trwa. Dobry
Boże, to znaczy, że wygraliśmy wielką stawkę!

— Prezes Związku Kopalń się zastrzelił. Giełda po prostu szale e. W Berlinie stoimy
ǳisia ponad . Rada ministrów zasiada w permanenc i; chcą ogłosić stan oblężenia.
Panie prezesie, to nie est wynalazek, to est przewrót!

Prezes Bondy i generalny dyrektor MEAS spoglądali po sobie w milczeniu. Ani eden,
ani drugi nie był poetą, ale w te chwili dusze ich śpiewały.

Dyrektor przysunął krzesło nieco bliże i rzekł półgłosem:
— Panie prezesie, Rosenthal zwariował.
— Rosenthal? — zawołał G. H. Bondy.
Dyrektor przyświadczył z ponurą miną.
— Zrobił się z niego ortodoksy ny żyd. Uprawia talmudystyczną mistykę i kabałę.

Dał ǳiesięć milionów na sy onizm. Onegda strasznie pokłócił się z doktorem Hubką.
Bo, wie pan, Hubka przystał do Braci Czeskich.

— Nawet Hubka?
— Niestety. Sąǳę, że do naszego zarządu zawlókł tę zarazę stary Machat. Pan nie był

na ostatnim zebraniu, panie prezesie. Po prostu zgroza, co się ǳiało! Wszyscy rozprawiali
o religii aż do samego rana. Hubka złożył wniosek oddania naszych zakładów robotnikom.
Na szczęście zapomnieli o głosowaniu nad tym wnioskiem. Byli wszyscy ak postrzeleni.

Prezes Bondy gryzł palce.
— Powieǳcie, dyrektorze, co mam z nimi zrobić?

²⁸cetnar — daw. ednostka masy, ok. – kg. [przypis edytorski]
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— Hm. Zupełnie nic. To taka akaś nerwica naszych czasów. Nawet w gazetach bywa
tu i ówǳie coś w tym guście. Ale nie ma na to mie sca, bo całe gazety pełne są Kar-
buratorów. Ogromna masa przypadków religiomanii. Jakaś epidemia psychiczna, czy co?
Onegda wiǳiałem doktora Hubkę. Stał przed bankiem Żivno i wygłaszał kazanie do
tłumu. Wzywał luǳi, aby oświecili sumienia swo e i prostowali Drogi Pańskie. Okrop-
nie mętna gadanina. Robił nawet cuda. Forst est taki sam. Rosenthal zidiociał zupełnie.
Miller, Homola i Kolator złożyli wniosek dobrowolnego ubóstwa. Rady zarządu zwoły-
wać uż nie możemy. Dom wariatów, a nie rada zarządu, panie prezesie. Musi pan cały
ten kram sam wziąć w ręce.

— Ależ to straszne, dyrektorze! — westchnął G. H. Bondy.
— Straszne. Czy słyszał pan o Banku Cukrowników? Tam wszyscy urzędnicy dostali

ataku od razu. Pootwierali okna i rozdawali pieniąǳe wszystkim, co chcieli brać. Na
ǳieǳińcu palili nawet — całe stosy banknotów.

— W Banku Cukrowników… Czy tam nie ma ą przypadkiem naszego Karburatora?
— Oczywiście, ma ą. Do centralnego ogrzewania. Bank Cukrowników pierwszy za-

prowaǳił centralne ogrzewanie karburatorowe. Teraz polic a Bank zamknęła. Bo nawet
prokurenci i dyrektorzy dostali ataku.

— Panie dyrektorze, zakazu ę dostarczania Karburatorów bankom.
— Czemuż to?
— Zakazu ę i basta! Niech używa ą węgla!
— Trochę za późno. Wszystkie banki uż instalu ą nasze ogrzewanie. W te chwi-

li zaprowaǳamy e w se mie i we wszystkich ministerstwach. Centralny Karburator na
Sztwanicy²⁹ est gotów i bęǳie oświetlał całą Pragę. Jest to pięćǳiesięciokilowy kolos,
wspaniały motor. Po utrze o szóste wieczorem zostanie uroczyście puszczony w ruch
w obecności głowy państwa, starosty miasta, mie skie rady i przedstawicieli MEAS.
Musi pan tam być. Pan przede wszystkim.

— Broń mnie Boże! — zawołał pan Bondy przerażony. — Nie, nie, broń mnie Boże!
Ja tam nie pó dę!

— Musi pan, panie prezesie. Nie możemy posłać tam Rosenthala albo Hubki. Przecie
to są wściekłe wariaty. Wygadywaliby straszne rzeczy. Choǳi o honor naszych zakładów.
Starosta miasta ma przygotowaną mowę ku uczczeniu naszego ǳieła. Przy dą przedsta-
wiciele obcych państw i zagraniczne prasy. Ogromna uroczystość. Jak tylko na ulicach
rozbłysną światła, orkiestry wo skowe zagra ą na placach intrady i fanfary, bęǳie śpiewał
Hlahol³⁰, Krzyżowski³¹, chór robotniczy i nauczycielski, będą fa erwerki i sto eden wy-
strzałów z armat, oświetlenie Zamku i Bóg wie, co tam eszcze. Panie prezesie, pan musi
być obecny!

G. H. Bondy powstał udręczony.
— Boże, Boże mó — szeptał — eśli możesz… ode mĳ ode mnie ten kielich…
— Przy ǳie pan? — nastawał nieustępliwy dyrektor.
— Boże mó , Boże, czemuś mnie opuścił — westchnął G. H. Bondy.

.  
Koło Sztiechowic³² stała bagrownica ME , znieruchomiała w wieczornym zmierzchu.
Paternosterowa³³ draga³⁴ uż dawno przestała wynosić chłodny piasek z dna Wełtawy.
Wieczór był ciepły i bezwietrzny, pachnący skoszonymi trawami i wydechem lasu. Pół-
nocny zachód eszcze trochę płonął słodkim pomarańczowym blaskiem. Tu i ówǳie

²⁹Sztwanica, czes. Ostrov Štvanice — wyspa na Wełtawie w Praǳe. [przypis edytorski]
³⁰Hlahol, właśc. Hlahol pražský — chór mieszany założony w Praǳe w  r. i istnie ący nadal w XXI w.

[przypis edytorski]
³¹Krzyżowski — w wers i czeskie : Křížkovský; tu mowa o istnie ącym w latach . XX w. w Praǳe to-

warzystwie śpiewaczym, którego patronem był XIX-wieczny czeski kompozytor Pavel Křížkovský (–).
[przypis edytorski]

³²Sztiechowice, czes. Štěchovice — miasteczko w Czechach nad Wełtawą, ok.  km na południe od centrum
Pragi. [przypis edytorski]

³³paternosterowa — odnoszący się do łac. Pater noster, pierwszych słów modlitwy Ojcze nasz. [przypis edy-
torski]

³⁴draga — pogłębiarka. [przypis edytorski]
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błysnęła fala boskim poblaskiem odbĳa ącym niebiosa. Za aśniała, zaszumiała i rozlała
się w fosforyzu ące głaǳi wodne .

Od Sztiechowic zbliżało się do bagrownicy czółno. Płynęło wolno, zmaga ąc się z by-
strym prądem, czarne na aśnie ące rzece niby duży robak wodny.

— Ktoś eǳie do nas — ozwał się spoko nie bagrownik Kuzenda, sieǳący na burcie
bagrownicy.

— Dwóch — rzekł po chwili maszynista Brych.
— Ja uż wiem, kto eǳie — rzekł pan Kuzenda.
— Kochankowie ze Sztiechowic — rzekł pan Brych.
— Muszę ugotować dla nich kawy — zadecydował pan Kuzenda i poszedł na dół.
— No więc, ǳieci! — wołał Brych w kierunku czółna. — W lewo! W lewo! No,

kobieto, poda mi rękę, o tak! I siup na górę!
— Ja i Pepek — mówiła ǳiewczyna, sto ąc uż na pokłaǳie — my… myśmy chcieli…
— Dobry wieczór — witał się młody robociarz, sta ąc tuż za nią. — Gǳież to pan

Kuzenda?
— Pan Kuzenda gotu e kawę — rzekł maszynista. — Siada cie, o, patrzcie, ktoś do

nas płynie. To wy, piekarzu?
— To a — ozwał się głos. — Dobry wieczór, panie Brych. Wiozę do was pocztowca

i pana ga owego.
— No to chodźcie na górę, bracia — rzekł pan Brych. — Gdy pan Kuzenda ugotu e

kawę, zaczniemy. Kto przy ǳie eszcze?
— Ja — odpowieǳiał głos z boku bagrownicy. — Pan Hudec chciałby was także

posłuchać.
— Witam pana, panie Hudec — mówił maszynista, pochyla ąc się na dół. — Chodź-

cie na górę, tu est drabinka. Poczeka cie, panie Hudec, zaraz wam podam rękę, bo pan
tu eszcze nie był.

— Panie Brych — wołali z brzegu acyś trze luǳie — niech pan pośle po nas czółno.
Dobrze? Chcielibyśmy dostać się do was.

— Za edźcie po nich, wy tam na dole! — rzekł pan Brych. — Niech się każdemu
dostanie Słowa Bożego! Siada cie, bracia, i ty, siostro. Nie ma u nas brudu od czasu ak
opalamy maszynę Karburatorem. Brat Kuzenda przyniesie wam kawy, a potem zaczniemy.
Witam was, młoǳieńcy. Pó dźcie na górę!

Potem pan Brych stanął nad otworem wiodącym po drabinie na dół i zawołał w głąb
bagrownicy.

— Halo, Kuzenda! ǲiesięciu na pokłaǳie.
— Dobrze! — odpowiadał z głębi głuchy głos. — Już niosę kawę.
— Więc siada cie — zwrócił się gorliwy głos Brycha do przybyłych. — Panie Hudec,

my tu mamy tylko kawę; myślę, że to pana nie obrazi.
— Skądże! — zastrzegał się pan Hudec. — Chciałem tylko wiǳieć waszą — wasz

— wasze posieǳenie.
— Nasze nabożeństwo — łagodnie poprawił go pan Brych. — Wie pan, my tu wszy-

scy esteśmy braćmi. Trza panu wieǳieć, panie Hudec, że a byłem alkoholik, a Kuzenda
robił politykę, ale spłynęła na nas łaska. A ci bracia i siostry — mówił wskazu ąc wokół
— eżdżą do nas co wieczór, aby się modlić o podobny dar ducha. Na przykład ten piekarz
miał duszności, a Kuzenda go uzdrowił. No, powieǳcie, piekarzu, ak to było.

— Kuzenda wkładał na mnie ręce — mówił piekarz z cichym uniesieniem — i nagle
rozlało mi się w piersi takie ciepło. Wie pan, coś we mnie akby stuknęło, a a zacząłem
oddychać, akbym latał po niebie.

— Zaraz, mó piekarzu — poprawił go Brych. — Kuzenda nie wkładał na was rąk.
Przecie nie wieǳiał, że robi cud. Tylko zrobił ręką taki znak, a wyście potem powieǳieli,
że możecie oddychać. Tak to było.

— My byliśmy obecni przy tym — opowiadała ǳiewczyna ze Sztiechowic. — Pan
piekarz miał taki blask dokoła głowy. A mnie pan Kuzenda zażegnał potem suchoty³⁵.
Prawda, Pepku?

Młoǳieniec ze Sztiechowic rzekł:

³⁵suchoty (daw.) — gruźlica płuc. [przypis edytorski]
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— To na czystsza prawda, panie Hudec. Ale ǳiwnie sze est to, co się stało ze mną.
Ja nie byłem porządnym człowiekiem, panie Hudec. Sieǳiałem też uż w kryminale, wie
pan, za kraǳież i eszcze za coś. Pan Brych mógłby panu dużo powieǳieć o mnie.

— E, co tam! — machnął Brych ręką. — Brakło panu tylko łaski. Ale tuta , na tym
mie scu, ǳie ą się ǳiwne rzeczy, panie Hudec. Może i sam pan to poczu e. Brat Kuzenda
umie to powieǳieć, ponieważ dawnie bywał na wiecach. Patrzcie, uż iǳie.

Wszyscy odwrócili się ku otworowi, który prowaǳił z pokładu do maszynowni. Cud
Z otworu wynurzyła się brodata twarz z wymuszonym, zakłopotanym uśmiechem ko-
goś, kto est od tyłu popychany i uda e, że nic o tym nie wie. Kuzendę widać było aż
po pas. W obu rękach niósł duży kawał blachy, a na nim garnuszki i puszki od konserw.
Uśmiechał się niewyraźnie i wznosił się stale. Już ukazały się ego stopy, a pan Kuzenda
wznosił się wciąż eszcze coraz wyże i wyże ze swoimi garnuszkami. Dopiero o akieś pół
metra nad otworem zatrzymał się, niezgrabnie szuka ąc stopami oparcia dla nóg. Wisiał
swobodnie w powietrzu i widać było ak się wysila, aby nogami dotrzeć do ziemi. Pan
Hudec był akby omamiony.

— Co się panu stało, panie Kuzenda? — zapytał wystraszony.
— Nic, nic — zagadywał Kuzenda i odpychał się nogami od powietrza.
Pan Hudec przypomniał sobie, że nad ego ǳiecinnym łóżeczkiem wisiał kiedyś ob-

razek Wniebowstąpienia Pańskiego i że na tym obrazku Chrystus z apostołami zupełnie
tak samo wisieli w powietrzu i wiosłowali nogami, tylko że nie mieli takiego zakło-
potanego wyrazu twarzy. Nagle Kuzenda poruszył się ku przodowi i płynął, płynął skroś
wieczorowe powietrze nad pokładem, ak gdyby był unoszony łagodnym wiewem. Chwi-
lami podnosił stopę, akby chciał uczynić krok naprzód i na wyraźnie obawiał się o swo e
garnuszki.

— Proszę was, weźcie tę kawę — rzekł natarczywie.
Maszynista Brych podniósł obie ręce i przy ął blachę razem z garnuszkami. Wówczas

Kuzenda zwiesił nogi, skrzyżował ręce na piersi i wisiał w powietrzu bez ruchu z głową
nieco przechyloną na bok.

— Witam was, bracia — rzekł. — Nie bó cie się, że latam. To tylko taki znak.
Panienko, proszę wziąć ten garnuszek z kwiatami.

Maszynista Brych rozdawał garnuszki i blaszanki. Nikt nie odważył się przemówić.
Tacy, co tu eszcze nie byli, przyglądali się uważnie lewitac i Kuzendy. Starsi goście powoli
siorbali kawę i, mięǳy ednym a drugim duszkiem, akby się modlili.

— Czy uż wypiliście? — zapytał po chwili Kuzenda, szeroko otwiera ąc wyblakłe,
zachwycone oczy. — No, to a zacznę. — Odchrząknął, przemyślał chwilę i zaczął. —
W imię O ca! Bracia i siostro, zebraliśmy się na nabożeństwo na te tu bagrownicy, gǳie
ǳie ą się ob awienia łaski. Nie potrzebu emy odsyłać precz niedowiarków i szyderców,
ak to robią spirytyści. Pan Hudec przyszedł ako niedowiarek, a pan ga owy cieszył się,
że bęǳie akaś bu da. Witam ednego i drugiego. Ale żebyście wieǳieli, że was znam
przez tę łaskę oświeca ącą, więc ci powiem, panie ga owy, że esteś chla us i że wypęǳasz
z lasu biedaków, a pysku esz nawet wtedy, gdy nie trza. Nie rób tego. A wy, panie Hudec,
esteście złoǳie nie lada, no uż wy wiecie, co mam na myśli, i złośnik aż strach. Wiara
was naprawi i zbawi.

Na pokłaǳie panowała głęboka cisza. Pan Hudec zawzięcie patrzył w ziemię. Ga owy
szlochał, pociągał nosem i roztrzęsioną ręką macał się po kieszeni.

— Ja wiem, panie ga owy, że chciałby pan zakurzyć — rzekł Kuzenda tkliwie. — Pal
pan na zdrowie. Tu esteś ak w domu.

— Rybeczki — szepnęła ǳiewczyna i wskazywała na powierzchnię Wełtawy. — Patrz,
Pepek, i te karpie przyszły słuchać.

— To nie karpie — ozwał się łaski pełen Kuzenda. — To szewcy, czyli okunie. A wy,
panie Hudec, nie rozpacza cie nad swymi grzechami. Spo rzy cie na mnie: mnie nic nie
obchoǳiło, tylko ta polityka. A a wam powiem, że i to est grzech. A wy, ga owy, nie
beczcie. Nie chciałem was urazić aż tak znowu. Kto raz pozna łaskę, wiǳi wszystko na
wylot. No gada , Brychu, że wiǳisz każdego na wylot aż do głębi duszy?
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— Wiǳę — rzekł pan Brych. — Ten pan pocztowiec myśli sobie akurat, że mógłbyś
poratować także ego córeczkę. Ona ma skrofuły³⁶, prawda, panie pocztowiec? Już on e
pomoże, pan Kuzenda, gdy ą tu przyprowaǳicie.

— Mówią mądrale, że zabobony — mówił Kuzenda. — Bracia kochani, gdyby mnie
ktoś był dawnie mówił o cudach i o Bogu, to byłbym się zdrowo uśmiał. Taki byłem
zepsuty. Kiedy dostaliśmy na nasze bagrownicy tę nową maszynę, co iǳie bez opalania,
skończyła się dla nas wszelka taka brudna robota. A tak, panie Hudec, to był pierwszy cud,
który się tu stał, że ten Karburator robi wszystko sam, akby miał rozum. Nawet nasza
bagrownica płynie sama z siebie tam, gǳie est potrzebna do rycia dna, sama zacznie
robotę i sama ą kończy. Więc my oba , niby a i Brych, nie potrzebu emy niczego tknąć.
Niech mi kto powie, czy to nie est cud. Więc gdyśmy taką rzecz wiǳieli, no nie, panie
Brych, zaczęliśmy rozmyślać, aż nam w głowie po aśniało. To est boska bagrownica, to
est żelazny kościół, a my tu esteśmy tylko niby księża. Ponieważ Pan Bóg ob awiał się
w źródełkach albo też ak to u dawnych Greków w dębach, a czasem nawet w niewiastach,
czemu nie miałby się ob awiać na bagrownicy? Dlaczego miałby się brzyǳić maszyną?
Maszyna est czasem czyście sza niż zakonnica, a nasz Brych ma wszystko wyczyszczone
na glanc niby w kredensie. Ale to tylko tak mimochodem. I żebyście wieǳieli, że Bóg nie
est taki nieskończony, ak mówią katolicy. Ma od końca do końca akie sześćset metrów
i u końców est uż słabawy. Na mocnie szy est tu na bagrownicy. Tuta robi cuda, ale na
brzegu robi uż tylko natchnienia i nawrócenia, a w Sztiechowicach, przy dobrym wietrze,
czuć go uż tylko ako taki święty zapach. Wiosłowali tu wioślarze z „Błyskawicy” i „C.
V. K.” i na wszystkich spadła łaska. Taką siłę ma nasz Bóg. A czego ten Bóg od nas chce,
to można odczuć tylko tu w środku — nauczał Kuzenda uderza ąc się mocno w serce.
— Ja wiem, że nie cierpi on polityki i pienięǳy, rozumu i pychy, i wywyższania siebie.
Wiem, że strasznie lubi luǳi i zwierzęta, że barǳo Mu przy emnie, gdy tu przychoǳicie
i że popiera dobre uczynki. Ogromny z Niego demokrata, kochani bracia. Nas obu, to
est Brycha i mnie, pali w kieszeni każdy grosz, dopóki nie kupimy za niego kawy dla
wszystkich. Onegda , przy nieǳieli, było tu kilkaset luǳi i sieǳieli na obu brzegach,
a kawa nam się rozmnożyła, tak, że starczyło e dla wszystkich. I to akie kawy! Ale
to są, droǳy bracia, tylko znaki. Na większym cudem est to, że On tak może zmieniać
nasze uczucia. To est tak strasznie przy emne, aż mróz ci przebiega po ciele. Czasem
bywa ci tak, akbyś od same miłości i szczęścia musiał umrzeć, akbyś był za edno z tą
wodą pod nami i ze wszystkimi zwierzątkami, i z ziemią, i z kamieniami, albo ak gdybyś
leżał w takich ogromnych ob ęciach. No, tego nikt nie potrafi powieǳieć, ak ci bywa,
człowieku. Wszystko dokoła śpiewa i gęǳie³⁷, rozumiesz nagle każdy z tych niemych
ęzyków, wodę i wiatr, wszystko wiǳisz, ak się edno z drugim wiąże, a także z tobą,
wszystko raptem wiǳisz lepie , niż gdybyś czytał wydrukowane. Czasem to przy ǳie do
ciebie niby napad choroby, aż ci się piana pokaże u gęby, ale innym razem wszystko iǳie
pomalutku i przelezie was ta siła aż do ostatnie żyłki. Bracia i siostro, nic się nie bó cie.
Teraz płyną do nas dwa żandarmi, żeby rozwiązać nasze zgromaǳenie, iżeśmy go nie
zameldowali. Ufa cie bagrownicowemu Bogu i czeka cie spoko nie.

Było uż ciemno, ale cały pokład bagrownicy i twarze obecnych fosforyzowały tkliwym
blaskiem. Pod bagrownicą zaszumiały wiosła i zatrzymała się łódka.

— Hola! — zawołał męski głos. — Czy est tam pan Kuzenda?
— Jest tuta ! — odpowieǳiał Kuzenda głosem cherubina. — Pó dźcie do nas, bracia

żandarmi. Ja wiem, że mnie oskarżył karczmarz ze Sztiechowic.
Dwa żandarmi weszli na pokład.
— Który z was est Kuzendą? — pytał się wachmistrz.
— Ja estem Kuzenda — odpowieǳiał zapytany, wznosząc się wyże . — Proszę, panie

wachmistrzu, pó dźcie na górę.
Oba żandarmi wznieśli się nagle i płynęli w powietrzu ku Kuzenǳie. Nogi ich roz-

paczliwie szukały akiego oparcia, ich ręce chwytały się miękkiego powietrza. Słychać było
ich zduszony i szybki oddech.

³⁶skrofuły — gruźlica węzłów chłonnych, nazywana też dawnie chorobą królewską, ponieważ wierzono, że
dotyk króla może ą wyleczyć. [przypis edytorski]

³⁷gęǳić a. gąść (daw.) — w dawne polszczyźnie: muzykować, grać. [przypis edytorski]
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— Nie bó cie się, żandarmi — rzekł Kuzenda — i módlcie się razem ze mną: Boże
O cze, któryś się wcielił w ten statek.

— Boże O cze, któryś się wcielił w ten statek — powtarzał wachmistrz głosem zdu-
szonym.

— Boże O cze, któryś się wcielił w ten statek — wołał głośno pan Hudec, rzuca ąc
się na kolana, a chór głosów na pokłaǳie przyłączył się do ego wołania.

. 
Redaktor Cyryl Keval, mie scowy sprawozdawca praskich „Lidovych Novin” przyoǳiał się
tym razem w czerń i zaraz po szóste wieczór pęǳił na Sztwanicę, aby zreferować uroczyste
otwarcie nowe Centralne Karburatorowe Elektrowni dla Wielkie Pragi. Przepychał się
przez tłumy ciekawych, którzy zatłoczyli całą ǳielnicę Petrowską i przebił się przez trzy
szeregi strażników aż do małe betonowe budowli, poobwieszane sztandarami.

Z wnętrza domku słychać, ak monterzy klną, bo uż czas na wyższy, a tu naturalnie
eszcze nie wszystko gotowe. Spieszą się. Cała Centrala est nie większa od publiczne-
go szaletu. I tu spaceru e sobie, podobny poniekąd do filozofu ące cza ki, starusieńki
pan redaktor Czwanczara z „Venkova”³⁸. Pan Czwanczara grzecznie zagadał do młodego
ǳiennikarza.

— Załóżcie się, panie kolego, że ǳisia coś się stanie. Nie wiǳiałem eszcze parady,
żeby się przy nie nie stało coś głupiego. I to się, mó paniczu, powtarza uż od czterǳiestu
lat.

— To straszne, mistrzu — rzekł pan Keval — nieprawdaż, że ten oto domeczek ma
oświetlać całą Pragę, pęǳić tramwa e i pociągi aż do sześćǳiesięciu kilometrów poza
Pragę i dawać siłę napędową tysiącom fabryk i… i…

Pan Czwanczara pokiwał sceptycznie głową.
— Zobaczymy, panie kolego, zobaczymy. Nas, stare gwardii, uż nic nie zaskoczy,

ale — pan Czwanczara zniżył głos do szeptu — niech pan zwróci uwagę, panie kolego,
że tu nawet nie ma zapasowego Karburatora. Gdyby się ten połamał, albo, przypuśćmy,
wyleciał w powietrze, wtedy… rozumie pan?

Kevalowi zrobiło się głupio, że sam nie wpadł na ten koncept.
— To est wykluczone, mistrzu — zaczął przeczyć. — Mam murowane informac e.

Ta elektrownia została zbudowana tylko na oko. Prawǳiwa centrala est całkiem gǳie
inǳie … Jest… est… — szeptał, wskazu ąc palcem głęboko pod ziemią. — Nie wolno
mi powieǳieć gǳie. Czy mistrz zwrócił uwagę, że ciągle przebrukowu ą Pragę?

— Już od czterǳiestu lat — rzekł pan Czwanczara w zadumie.
— Otóż w tym właśnie sęk — blagował Keval zwycięsko. — Pan rozumie, względy

wo skowe. Ogromny system poǳiemnych korytarzy. Magazyny, prochownie i tak dale .
Posiadam barǳo dokładne informac e. Mamy szesnaście karburatorowych poǳiemnych
twierǳ dokoła Pragi. Na powierzchni ani śladu, tylko footballowe boiska, budka z sodową
wodą albo patriotyczny pomnik, ha, ha, rozumie pan? Dlatego właśnie budu emy tyle
różnych pomników.

— Młody przy acielu — rzekł pan Czwanczara — cóż ǳisie sze pokolenie wie o wo -
nie! My starzy moglibyśmy powieǳieć nie edno. Aha, oto i pan starosta.

— I nowy minister wo ny. Wiǳi pan, mówiłem panu. Redaktor „Techniki”. Główny
dyrektor MEAS. Na wyższy rabin.

— Poseł ancuski. Minister robót publicznych. Panie kolego, stara my się dostać
do środka. Arcybiskup. Poseł włoski. Prezydent senatu. Naczelnik Gminy Sokolskie .
Zobaczycie, panie kolego, że o kimś zapomnieli!

W te chwili pan Cyryl Keval ustąpił swo e mie sce akie ś damie, co oderwało go od
seniora ǳiennikarzy i od we ścia, przez które nieprzerwanie płynął potok zaproszonych
gości. Nagle ozwały się dźwięki hymnu narodowego, zabrzmiała komenda straży hono-
rowe i w otoczeniu świty panów w cylindrach i w uniformach wchoǳiła głowa państwa
po czerwonym kobierczyku do betonowego budyneczku. Pan Keval wspinał się na palce

³⁸„Venkov” (pol. „Wieś”) — czeski ǳiennik, wychoǳący w pierwsze połowie XX w., reprezentu ący interesy
rolników. [przypis edytorski]
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i przeklinał swo ą uprze mość. Teraz uż się do środka nie dostanie. Czwanczara ma ra-
c ę, pomyślał eszcze; zawsze zrobi się akieś kapitalne głupstwo: na taki sławetny odpust
zbudu ą taką marną budkę! Zresztą, co tam, mowy poda Agenc a Telegraficzna, a sos do
tego to się uż dorobi: głębokie wzruszenie, niezrównany postęp, spontaniczna owac a na
cześć głowy państwa…

Wewnątrz budynku nastała nagła cisza i ktoś zaczął wałkować uroczyste przemó-
wienie. Pan Keval ziewnął i z rękoma w kieszeniach obchoǳił budyneczek. Dobrze uż
szarzało. Polic anci w białych rękawiczkach mieli odświętne gumpałki. Po nadbrzeżach
tłumy luǳi stłoczonych. Uroczyste przemówienie est zbyt długie, ak zawsze. Kto to
właściwie przemawia?

Na wysokości akich dwóch metrów u rzał Keval w murze betonowym niewielkie
okienko. Roze rzał się i hop! Uczepił się kraty i zbliżył mądrą swą głowę do okienka.
Aha, przemawia pan starosta Wielkie Pragi, czerwony ak rak. Obok niego stoi pan G.
H. Bondy, prezes MEAS, ako przedstawiciel zakładów, i zagryza wargi. Głowa państwa
trzyma rękę na przełączniku, aby go na dany znak nacisnąć. W edne chwili zapłonie uro-
czyste oświetlenie w całe Praǳe, rozbrzmie ą³⁹ orkiestry, wystrzelą fa erwerki. Minister
robót publicznych wierci się nerwowo: bęǳie prawdopodobnie przemawiał, gdy skończy
mowę starosta. Jakiś młody oficerek podkręca wąsik, posłowie zagraniczni zachowu ą się
tak, akby byli całkowicie pochłonięci mową, z które nie rozumie ą ani słowa, dwa de-
legaci robotników sto ą ak skamieniali, ednym słowem wspaniały przebieg — pomyślał
pan Keval i zeskoczył.

Potem obleciał pięć razy dookoła całą Sztwanicę, powrócił do centrali i hop na okien-
ko. Pan starosta mówił eszcze. Gdy pan Keval dobrze nadstawił uszu, usłyszał całkiem
wyraźnie: „…zbliżała się właśnie klęska białogórska⁴⁰…” Szybko zeskoczył na ziemię,
usiadł na boczku i zapalił. Było uż porządnie ciemno. W górze mięǳy koronami drzew
połyskiwały gwiazdki. ǲiwne, pomyślał Keval, że i one nie poczekały, aż głowa państwa
naciśnie przełącznik, aby mogły zabłysnąć. Cała Praga tonęła w mrokach. Wełtawa płynęła
czarna, nie połysku ąca odbiciem ani edne lampy. Wszystko wyczekiwało w skupieniu
na uroczyste okamgnienie Światłości. Gdy Keval dopalił całe Virginia, powrócił do cen-
trali i podsaǳił się ku okienku. Pan starosta dobrze uż purpurowy wciąż eszcze mówił.
Głowa państwa stoi z ręką na przełączniku, obecne osobistości rozmawia ą z sobą pół-
głosem, tylko zagraniczni posłowie słucha ą mowy pana starosty bez drgnienia. Gǳieś
całkiem w tyle kiwa się głowa starusieńkiego pana Czwanczary.

Kiedy starosta skończył z powodu wyczerpania fizycznego, zaczął przemawiać mini- Słowo, Nuda, Obrzędy
ster robót publicznych. Widać było, ak rąbie zdania, aby mowę swo ą co rychle ukoń-
czyć. Głowa państwa przełożyła przełącznik do lewe ręki. Stary Bollington, ǳiekan ciała
dyplomatycznego, skonał sto ąc, ale nawet w śmierci zachował wyraz skupionego zasłu-
chania. Raptem minister skończył swo e przemówienie, akby uciął.

Pan G. H. Bondy podniósł głowę, roze rzał się wkoło ciężkim spo rzeniem i wy-
powieǳiał parę słów. Zda e się, że tyle tylko, iż zakłady MEAS odda ą swo e ǳieło
publiczności dla dobra i użytku nasze stolicy. I uż. Głowa państwa wyprostowała się
i nacisnęła przełącznik. Cała Praga za aśniała nagle niezmiernym blaskiem, tłumy wyda-
ły okrzyk, rozkołysały się ǳwony na wszystkich wieżach, na baszcie mariańskie huknął
pierwszy strzał armatni. Keval, wiszący u kraty, odwrócił spo rzenie ku miastu. Z Wyspy
Strzeleckie ⁴¹ wyleciały ku niebu promieniste rakiety. Hradczany⁴², Petrzyn⁴³ i Letna⁴⁴
za aśniały girlandami żarówek, kilka oddalonych orkiestr ęło się zmagać z sobą. Nad

³⁹rozbrzmieją — ǳiś popr. forma  os. lm. cz. przysz.: rozbrzmią. [przypis edytorski]
⁴⁰klęska białogórska, właśc. bitwa na Białej Górze — bitwa rozegrana w  r. w okolicy wzgórza Biała Góra

(ǳiś w granicach Pragi). Protestanccy Czesi zostali pokonani przez katolickich Habsburgów. Konsekwenc ą te
klęski było zniemczenie elit i degradac a czeskie kultury, trwa ąca aż do XIX w. [przypis edytorski]

⁴¹Wyspa Strzelecka, czes. Střelecký ostrov — wyspa na Wełtawie w Praǳe, połączona z brzegami mostem
Legii. [przypis edytorski]

⁴²Hradczany, czes. Hradčany — ǳielnica Pragi, powstała w XIV w. na wysokim brzegu Wełtawy, wokół
średniowiecznego zamku królewskiego, ako samoǳielne miasto; do Pragi zostały Hradczany włączone w 
r. [przypis edytorski]

⁴³Petrzyn, czes. Petřín — kompleks parkowy w Praǳe, na wzgórzu sąsiadu ącym z Hradczanami. Zna du e
się tam m.in. powstała w  r. wieża widokowa, w kilka lat po ukazaniu się Fabryki Absolutu wybudowano
tam obserwatorium i na większy na świecie stadion piłkarski. [przypis edytorski]

⁴⁴Letna — wzgórze w Praǳe, położone nad Wełtawą, na północ od centrum miasta. [przypis edytorski]
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Sztwanicą⁴⁵ krążyły oświetlone biplany⁴⁶, od strony Wyszehradu⁴⁷ płynął nad miastem
olbrzymi V-⁴⁸ obwieszony lampionami. Tłumy obnażyły głowy, polic anci przyłożyli
ręce do kasków i stali nieruchomi ak posągi. Z baszty biły teraz dwie baterie, którym
odpowiadały monitory⁴⁹ od strony Karlina⁵⁰. Keval przycisnął znowu twarz do kraty,
aby u rzeć koniec ceremoniału w środku, przy Karburatorze. W te że chwili krzyknął,
wytrzeszczył oczy i po prostu przyssał się do okienka. Potem ęknął, ak gdyby zawołał:

— O mó Boże! — wypuścił kratę z rąk i ciężko opadł na ziemie. Zanim eszcze stanął
na ziemi, natknął się na niego człowiek ucieka ący co siły w nogach. Keval złapał go za
surdut: ucieka ący się obe rzał. Był to G. H. Bondy, śmiertelnie blady.

— Co się tam stało, panie prezesie? — pytał Keval szczęka ąc zębami. — Co oni tam
robią?

— Proszę mnie puścić! — zawołał Bondy. — Na Boga, puść mnie pan! Ucieka my
stąd!

— Ale co się tam z nimi stało?
— Puścić! — krzyknął Bondy i pięściami odepchnął Kevala mięǳy drzewa.
Drżąc, wsparł się Keval o pień drzewa. Ze środka betonowego domku słychać było

coś ak barbarzyński śpiew.

*

Po paru dniach urzędowa Agenc a Telegraficzna zaprodukowała publiczności nastę- Plotka
pu ący mglisty tekst: „Wbrew wiadomościom pewne mie scowe gazety, cytowane także
za granicami, komuniku emy ze źródeł ak na lepie poinformowanych, że przy uroczy-
stym otwarciu Centrali Karburatorowe nie zdarzyło się nic nieprzysto nego. W związku
z tym starosta Wielkie Pragi złożył swó urząd i wy echał na kurac ę. Natomiast ǳie-
kan Billington est zupełnie zdrów i krzepki. Prawdą est edynie to, iż wszyscy zebrani
oświadczyli zgodnie, że wrażeń tak potężnych nigdy dotychczas nie doznali. Paść na zie-
mię i kłaniać się swemu Bogu est prawem każdego obywatela, a czynienie cudów nie est
zakazane w państwie demokratycznym żadnemu obywatelowi, na akimkolwiek urzęǳie.
W każdym razie stanowczo nie należy wciągać głowy państwa w wypadki godne poża-
łowania, spowodowane edynie przez niedostateczną wentylac ę i nerwowe przepracowa-
nie”.
.   
W kilka dni po tych wydarzeniach błąǳił pan G. H. Bondy ulicami Pragi z cygarem
w zębach i rozmyślał. Gdyby nań kto spo rzał, to pomyślałby, że pan Bondy patrzy na
chodnik; ale pan Bondy patrzył w przyszłość. Mówił sobie w duchu, że Marek miał rac ę.
A ten biskup Linda miał te rac i eszcze więce . Jednym słowem nie można wprowaǳić
Boga na świat bez sakramenckich następstw. Luǳie to głupstwo; niech sobie robią, co
im się żywnie podoba, ale nie można dopuścić do zachwiania się banków, bo nie wia-
domo, ak odǳiałałoby to na przemysł. ǲiś wybuchnął w banku Żivno stra k religĳny.
Zmontowaliśmy tam Karburator i wnętrze, po dwóch dniach urzędnicy banku ogłosili
ma ątek ego ako fundusz boży dla ubogich. Taka rzecz nigdy dawnie stać się nie mogła.
Nie, stanowczo stać się nie mogła.

Zgnębiony Bondy ssał swe cygaro. No więc co? — pytał w duchu. — Cisnąć wszystko
do diabła? Na ǳisia mamy zamówień na dwaǳieścia i trzy miliony. Tego zatrzymać uż
nie można. Może z tego bęǳie koniec świata czy coś w tym guście. Za dwa lata wszystko
bęǳie leżało na kupie.

⁴⁵Sztwanica, czes. Ostrov Štvanice — wyspa na Wełtawie w Praǳe. [przypis edytorski]
⁴⁶biplan — dwupłat, samolot o dwóch płatach nośnych (t . dwóch parach skrzydeł), umieszczonych eden

nad drugim. Samolot taki est barǳie zwrotny, ale nie tak szybki, ak maszyna z edną parą skrzydeł. [przypis
edytorski]

⁴⁷Wyszehrad — tu: wzgórze w Praǳe, na prawym brzegu Wełtawy (w innym znaczeniu: miasto na Wę-
grzech). [przypis edytorski]

⁴⁸V- — na prawdopodobnie mowa o sterowcu. [przypis edytorski]
⁴⁹monitor — tu: okręt artylery ski. [przypis edytorski]
⁵⁰Karlin, czes. Karlín — ǳielnica Pragi. [przypis edytorski]
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Teraz uż pracu e na świecie parę tysięcy Karburatorów, a każdy z nich w ǳień i w no-
cy zie e Absolutem. A ten Absolut est diablo inteligentny. Ma akąś wariacką ochotę
zaprzęgnąć się do roboty. No tak, nie ma nic do robienia, uż tysiąc lat nic nie robił, a te-
raz spuściliśmy go z łańcucha. Co on wyrabia, na przykład w banku Żivno! Sam prowaǳi
księgi i rachunkowość, sam załatwia korespondenc ę. Raǳie zarządu uǳiela rozkazów na
piśmie. Kontrahentom rozsyła ogniste epistoły o miłości czynne . No dobrze, ale akc e
Żivno są teraz makulaturą. Kilogram za gomółeczkę. Tak to bywa, gdy Bóg wmiesza się
w sprawy bankierskie.

Firma Oberlander, fabryka włókiennicza w Upicy, bombardu e nas rozpaczliwymi
depeszami. Przed miesiącem zamiast kotłów ustawili sobie Karburator. Dobrze, maszy-
ny idą. All right. Ale nagle zaczyna ą selfaktory i krosna pracować same przez się. Gdy się
rwie nitka, to się sama związu e i wszystko iǳie dale . Robotnicy z rękoma w kieszeniach
gapią się tylko. O szóste praca się kończy, przęǳalnicy i tkacze idą do domu. Ale krosna
pęǳą dale , same przez się, całą noc, cały ǳień, całe trzy tygodnie i tka ą, tka ą bez ustan-
ku. Firma depeszu e: Do wszystkich diabłów, bierzcie od nas towar, posyła cie surowce,
zatrzyma cie maszyny! Teraz zaczęło się to samo w fabryce braci Buxbaumów, Morawtza
i Sp. przez prostą zarazę na odległość. Na mie scu nie ma uż surowców. W panice wrzu-
ca ą do selfaktorów szmaty, słomę, ziemię, co im wpadnie w ręce. Ale proszę, i z tego tka ą
się kilometry ręczników, perkalików, kretonów i tak dale . Straszliwy popłoch. Ceny wy-
robów włókienniczych walą się na łeb na szy ę. Anglia podnosi cła ochronne, państwa
sąsiednie grożą bo kotem. A fabryki biada ą: Rany boskie, zabierzcie precz przyna mnie
towar! Wywieźcie to gǳiekolwiek, poślĳcie nam luǳi, wagony, autopociągi, zatrzyma -
cie maszyny! Wnoszą do sądu skargi o odszkodowanie. Przeklęte życie! A wiadomości
takie przychoǳą zewsząd, gǳiekolwiek zaprowaǳono sobie Karburator. Absolut szuka
pracy. Chce mu się wściekle żyć! Dawnie tworzył światy, teraz rzucił się na fabrykac ę.
Zagarnął uż Liberec, brneńskie bawełnianki, Trutnow, dwaǳieścia cukrowni, tartaki,
Mieszczański Browar w Pilźnie; zagraża fabrykom Škody; pracu e w Jabłońcu i w kopal-
niach achimowskich. Tu i ówǳie zwalnia ą robotników, gǳie inǳie pozamykali fabryki
i ze zgrozą pozwala ą zamkniętym maszynom pracować. Straszliwa nadprodukc a. Fabryki
bez Absolutu wstrzymu ą produkc ę. Przewrót i zamęt.

Ale a — rzekł do siebie pan Bondy — estem patriotą. Nie pozwolę ru nować nasze
mateczki o czyzny. Zresztą mamy tuta swo e własne fabryki. Dobrze. Od ǳisia stor-
nu emy zamówienia z Czech. Co się stało, to się stało, ale od te chwili nie ustawimy
w Czechach uż ani ednego Karburatora. Zarzucimy nimi Niemcy i Franc ę, potem bę-
ǳiemy Absolutem bombardowali Anglię. Anglia est konserwatywna, zamyka się przed
naszymi Karburatorami. Bęǳiemy rzucać e tam z powietrza, niby wielkie bomby. Cały
świat przemysłowy i finansowy zarazimy Bogiem i tylko u nas pozostawimy sobie taką
kulturalną bezbogą wysepkę rzetelne pracy. Jest to, że tak powiem, obowiązkiem patrio-
tycznym, a prócz tego choǳi przecie i o nasze własne fabryki. G. H. Bondy poweselał
przy te myśli. Przyna mnie zyskamy u nas na czasie, dopóki nie zostaną wynalezione
akieś ochronne maski przeciwko Absolutowi. Do diabła, a sam wypiszę trzy miliony
na badania ochrony przeciwko Bogu. Albo powieǳmy na razie dwa miliony. Wszyscy
Czesi będą choǳili w maskach, a tymczasem tamci inni będą się topić w Absolucie, cha,
cha. Przyna mnie ich przemysł diabli wezmą.

Pan Bondy zaczął spoglądać na świat asnymi oczyma. Aha, tu oto iǳie akaś młoda
kobitka. Iǳie sobie ładnie i elastycznie. Jaka też est od ontu? Pan Bondy przyśpieszył
kroku, prześcignął ą i uchylił się nagle grzecznym łukiem. Ale widocznie się rozmyślił,
bo obrócił się na pięcie tak szybko, że omal nie zderzył się z nią nosem w nos.

— Pani, panno Elen — rzekł z pośpiechem. — Nie przypuszczałem, że… że…
— Wieǳiałam, że pan iǳie za mną — mówiło ǳiewczę, spuściwszy oczy i przysta-

nąwszy.
— Pani przeczuwała — mówił Bondy uradowany. — Właśnie myślałem o pani.
— Ja czułam pańską zwierzęcą chuć — rzekła Elen cicho.
— Mo ą co…?
— Pańską zwierzęcą chuć. Pan mnie nie poznał. Tylko obmacywał mnie pan oczami,

akbym była na sprzedaż.
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G. H. Bondy się zachmurzył.
— Panno Elen, czemu pani pragnie mnie obrażać?
Elen zakręciła głową.
— Wszyscy to robią. Wszyscy, wszyscy są ednacy. Tak rzadko spotyka się czyste

oczy.
Pan Bondy złożył usta do gwizdnięcia. Aha, uż wiemy: gmina religĳna starego Ma-

chata!
— Tak — odpowieǳiała Elen na ego myśl. — Powinien pan zachoǳić czasem Rozmowa, Telepatia,

Ta emnicamięǳy nas.
— Ależ z przy emnością! — zawołał pan Bondy i pomyślał przy tym, że szkoda tak

ładne ǳiewczyny.
— Dlaczego szkoda? — zapytała Elen łagodnie.
— Hola, panno Elen — zaprotestował Bondy — pani czyta mo e myśli. To nieuczci-

wie. Gdyby luǳie odczytywali swo e myśli, nie mogliby utrzymywać z sobą przyzwoitych
stosunków. Przecież to niedelikatność, żeby wieǳieć, co sobie myślę.

— Cóż a zrobię? — mówiła Elen. — Każdy, kto pozna Boga, ma ten dar. Każda
pańska myśl myśli się równocześnie we mnie. Ja e nie czytam, a mam ą sama. Gdyby
pan wieǳiał, ak to człowieka oczyszcza, gdy może osąǳić każdą uta oną nikczemność!

— Hm — mruknął pan Bondy drżąc, aby czego nie pomyśleć.
— Naprawdę — zapewniała go Elen. — Mnie to z pomocą bożą wyleczyło z miłości

do bogactwa. Starsznie byłabym rada, gdyby i panu spadło bielmo z oczu.
— O, nie da Boże! — przeraził się Bondy. — A, proszę pani, czy pani rozumie

wszystko to, co pani hm, w luǳiach no… wiǳi?
— O, ak na dokładnie .
— No to niech pani słucha, panno Elen — rzekł Bondy — mogę pani powieǳieć

wszystko, i tak by to sobie pani we mnie przeczytała. Nigdy nie mógłbym po ąć żony,
która czytywałaby mo e myśli… Święta mogłaby sobie być, owszem; miłosierna wobec
ubogich bez ograniczeń; zarobię na to i est to reprezentacy ne. Nawet cnotę zniósłbym
ostatecznie, z miłości dla pani. Wszystko bym zniósł. Kochałem panią na swó sposób,
panno Elen. Mówię to pani, bo pani sama to czyta. Ale bez skrytych myśli, panno Elen,
nie ma ani handlu, ani obcowania z sobą. Głównie zaś bez skrytych myśli nie ma mał-
żeństwa. To est wyłączone, panno Elen. I choćby pani znalazła na świętszego człowieka,
niech pani nie wychoǳi za niego, dopóki może pani odczytywać ego myśli. Trochę
ułudy, to edyny nie zawoǳący środek łączący luǳi. Święta Elen, nie wychodź za mąż!

— Dlaczego nie? — rzekła święta Elen słodko. — Nasz Bóg nie est przeciwny na-
turze. Uświęca ą tylko. Nie żąda od nas umartwienia. Nakazu e nam życie i płodność.
Chcę, abyśmy…

— Hola! — przerwał e G. H. Bondy. — Wasz Bóg tego nie rozumie. Jeśli pozba-
wia nas złudy, to est zdecydowanie przeciwny naturze. Jest po prostu niemożliwy, Elen,
absolutnie niemożliwy. Musi to zresztą i sam zrozumieć. Albo est zupełnie niedoświad-
czony, albo też zupełnie i zbrodniczo destrukcy ny. Szkoda, panno Elen. Ja nie estem
wrogiem religii, ale ten wasz Bóg nie wie, czego żądać, a czego nie żądać. Niech pani
iǳie na pustynię ze swoim asnowiǳtwem, święta Elen. Dla nas, luǳi, taka rzecz się nie
nada e. Żegna , święta Elen, i racze do niewiǳenia.
.  
Dotychczas nie ustalono, w aki sposób to się stało, ale właśnie wtedy, kiedy to fabryczka
inżyniera R. Marka (Brzewnow, ul. Mixa ) była obsaǳona przez detektywów i oto-
czona kordonem policy nym, nieznani sprawcy skradli doświadczalny Karburator Marka.
Pomimo usilnych dochoǳeń wszelki ślad skraǳione maszyny zaginął.

W akiś czas potem właściciel karuzeli, Jan Binder, kupował naowy motorek dla Maszyna
karuzeli i orkiestrionu u handlarza starym żelastwem na placu Hasztalskim. Handlarz
zaproponował mu duży mieǳiany wałek z kołem pędnym i powieǳiał mu, że to barǳo
tani motor. Nasypiesz troszeczkę węgla do środka i pęǳi maszyna całe miesiące. Jan
Binder powziął wprost ślepe zaufanie do mieǳianego wałka i kupił go za trzy setki. Sam
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go sobie potem podwiózł na wózku do swe karuzeli, która stała właśnie koło Zlichowa⁵¹
i miała zepsuty napęd.

Jan Binder zrzucił marynarkę, zd ął z wózka mieǳiany wałek i pogwizdu ąc zabrał
się do roboty. Na walcu umocował koło pędne, na koło założył pas i przerzucił go na
inny walec, który miał ednym końcem uruchamiać karuzelę, drugim zaś orkiestrion.
Potem naoliwił łożyska, pchnął koło i wsaǳiwszy ręce w kieszenie i pogwizdu ąc sobie,
stał w pasiastym trykocie, czeka ąc w zamyśleniu co też się stanie. Koło obróciło się trzy
razy dokoła swe osi i stanęło: potem zadygotało, zatrzęsło się i zaczęło kręcić się cicho,
poważnie. Raptem ozwał się orkiestrion wszystkimi swoimi bębenkami i piszczałkami,
karuzela otrząsnęła się i zaczęła kręcić się płynnie. Zaiskrzyła się srebrna ęǳla, białe
konie w czaprakach pociągnęły czerwonymi le cami książęce karoce, eleń o ǳiko wy-
trzeszczonych oczach płynął wokoło, wspięty do skoku, łabęǳie o szlachetnych szy ach
wlokły za sobą swe bielutkie i błękitne łoǳie… Iskrząc się, brzęcząc muzyką, roztaczała
karuzela swo ą ra ską krasę przed nieruchomymi oczami trzech Gracy wymalowanych
na orkiestrionie zachłystu ącym się własną muzyką.

Jan Binder stał ciągle z ustami złożonymi do gwizdania i z rękoma w kieszeniach.
Spoglądał na swo ą karuzelę ak we śnie, oczarowany czymś nowym i przepięknym. Ale
uż nie był sam. Zapłakane i umorusane ǳiecko ciągnęło ku karuzeli swo ą młodą pia-
stunkę i stanęło przed nią z oczyma ogromnymi i z buzią otwartą szeroko w zachwycie.
I piastunka wytrzeszczyła oczy i stała akby w olśnieniu. Karuzela krążyła, cudownie pło-
nąca, ma estatyczna, wspaniała ak święto. Raz pęǳiła w szalonym namiętnym wirze, to
znów kołysała się ak statek ciężki woniami Indy ⁵², albo płynęła ak złoty obłok wyso-
ko na niebie. Zdawało się, że wznosi się oderwana od ziemi, że gore e, że śpiewa. Nie,
to śpiewa orkiestrion. Teraz zachłystu e się kobiecymi głosami, na które spada złocisty
deszcz harfianych tonów, to znów huczy ak ǳiewiczy las czy organy, ale z głębi ǳie-
wiczego lasu lecą śpiewa ąc ptaki i siada ą ci na ramionach. Złote trąby zwiastu ą w azd
zwycięzcy, czy może całego wo ska, połysku ącego ognistymi mieczami. A kto tu śpiewa
taki uroczysty hymn? Tysiące macha ą palmami, niebo się otwiera i przy łomocie bębnów
spływa na ziemię śpiew samego Boga.

Jan Binder podnosi rękę, ale karuzela zatrzymu e się nagle i nachyla się rozwartymi
ob ęciami ku ǳiecięciu. ǲiecię drepce ku karuzeli, akby szło do rozwarte bramy ra u,
a piastunka ak we śnie iǳie za nim i sadowi e w łabęǳie łoǳi.

— ǲisia darmo — rzekł Binder ochryple, orkiestrion zaśpiewał i karuzela popłynę-
ła, akby się wznosiła do nieba. Co to? Przecież nie kręci się uż karuzela, ale cała ziemia
wiru e w koło, Zlichów ze swoim kościołem opisu e olbrzymie kolisko, podolskie sana-
torium sunie razem z Wyszehradem i przetacza się na drugi brzeg Wełtawy. Ależ tak,
cała ziemia obraca się dokoła karuzeli, krąży coraz szybcie , wiru e ak turbina. Tylko
karuzela stoi pośrodku, kołysząc się łagodnie niby statek, na którego pokłaǳie choǳą
białe konie, elenie, łabęǳie i małe ǳiecko, które za rękę prowaǳi piastunkę i głasz-
cze zwierzęta. Ależ tak, ziemia kręci się ak szalona i tylko karuzela est lubą wysepką
spoko u i odpoczynku. I Jan Binder, zatacza ąc się, z żołądkiem wzburzonym, porażony
wirowaniem ziemi, z rękoma wzniesionymi iǳie, utyka ąc ku karuzeli, chwyta się tyki
i wskaku e na e spoko ny pokład.

Teraz dopiero widać, ak dygoce ziemia, falu ąc niby wzburzone morze, lecz co to?
Z domków wybiega ą wystraszeni luǳie, wymachu ą rękoma, zatacza ą się i pada ą, uno-
szeni ak na olbrzymim wiru ącym kole. Binder mocno trzyma się tyki, nachyla się ku
nim i ryczy: — Do mnie, ludkowie, do mnie!

A luǳie wiǳą promieniu ącą karuzelę, spoko nie wznoszącą się nad wiru ącą ziemią
i zatacza ąc się pęǳą ku nie . Binder trzyma ąc się tyki poda e im wolną rękę i wyciąga
ich z fal ziemi. ǲieci, babki i wu aszkowie sto ą teraz uratowani na pokłaǳie karuzeli,
oddycha ą spoko nie po tym wielkim lęku i ǳiwu ą się wiǳąc, ak ziemia obraca się
dokoła. Już wszystkich Binder wyratował i wciągnął na pokład, ale eszcze biega tu akieś
czarne psisko, skuczy ze strachu i chciałoby dostać się na wierzch, ale ziemia unosi e

⁵¹Zlichow, Zlíchov — ǳielnica Pragi. [przypis edytorski]
⁵²Indyj — ǳiś częstsza forma D.: Indii. [przypis edytorski]
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coraz szybcie i szybcie , kręcąc się dokoła karuzeli. Więc Binder kucnął, wysunął rękę na
dół, schwycił psa za obrożę i wciągnął na karuzelę.

Teraz zaintonował orkiestrion pieśń ǳiękczynienia. Brzmiała ona niby chór rozbit-
ków, w którym szorstkie głosy marynarzy miesza ą się z ǳiecięcymi modlitewkami. Nad
rozpętaną burzą sklepia się melody na tęcza (h-moll) i niebo rozgarnia się uszczęśliwio-
nym blaskiem skrzypcowego pizzicata. Rozbitkowie na karuzeli Bindera sto ą, milcząc,
z głowami obnażonymi. Kobiety porusza ą ustami w nieme modlitwie, a ǳieci zapo-
mina ą uż o przeżytych okropnościach i odważa ą się głaskać twardy pyszczek elenia
i wiotkie szy e łabęǳi. Białe konie cierpliwie pozwala ą ǳiecięcym nóżkom wdrapywać
się na siodła: czasem który z nich zarży i mądrze grzebnie kopytem. Ziemia kręci się
uż znacznie wolnie , a Jan Binder, wysoki w pasiastym trykocie bez rękawów, zaczyna
nieumie ętnie przemawiać:

— Tak, ludkowie, zebraliśmy się tuta , uciekłszy mitręgom wszelkim i zamętowi
świata tego. Tuta est pokó boży śród burzy, tu esteśmy poukładani w Panu Bogu
ak w pościeli. To est znak, że mamy uciekać z te ziemskie kołowacizny i uchylać się
w ob ęcia boże, amen.

W podobny sposób przemawiał tedy Jan Binder, a luǳie na karuzeli słuchali słów
ego ak w kościele. Wreszcie ziemia się zatrzymała, orkiestrion cicho i pobożnie prelu-
diował⁵³, a luǳie zeskakiwali z karuzeli. Jan Binder zaznaczył eszcze, że to było darmo,
i odpuszczał ich nawróconych i zbudowanych. A gdy potem koło goǳiny czwarte space-
rowały mamusie z ǳiećmi i starzy emeryci mięǳy Zlichowem i Smichowem, orkiestrion
znowu się rozdźwięczał, a ziemia znowu krążyć zaczęła, Jan Binder ponownie wszystkich
uratował na pokłaǳie karuzeli i uspokoił ich przygodnym kazaniem. O szóste szli ro-
botnicy z pracy, o ósme wynurzyli się ze zmierzchu kochankowie, a eszcze po ǳiesiąte
włóczyły się łaziki idące z szynków i kin. Wszyscy po kolei bywali porywani wirem ziemi
i ratowani na pokłaǳie karuzeli, gǳie uspoka ały ich odpowiednie słowa Jana Bindera.

Po tygodniu te duszozbawcze ǳiałalności karuzela pana Bindera opuściła Zlichów
i wędrowała dale wzdłuż Wełtawy do Chuchli⁵⁴, Zbrasławia⁵⁵, a w końcu do Sztiechowic.
W Sztiechowicach pracowała uż cztery dni z ogromnym religĳnym powoǳeniem, gdy
doszło do zdarzenia nieco nie asnego.

Jan Binder dokończył właśnie kazanie i z błogosławieństwem odpuszczał nowych
uczniów swoich, gdy wtem z mroku wynurzył się ciemny milczący tłum. Na ego czele
kroczył wysoki, brodaty mężczyzna i podszedł prosto do Bindera.

— Więc tak — rzekł, przezwycięża ąc wzburzenie — spaku pan swo e manatki, bo
ak nie, to…

Wierni binderowcy usłyszeli te słowa i zawracali ku swemu nauczycielowi. Binder,
czu ąc za plecami swoich luǳi, odpowieǳiał stanowczo:

— Jak bęǳie po deszczu.
— Miarku się pan — rzekł inny wzburzony mąż. — Mówi z panem sam pan Ku-

zenda.
— Da pan spokó , panie Hudec — rzekł brodaty mąż. — Ja załatwię z nim tę sprawę

sam. Więc mówię wam po raz drugi: spaku się pan, bo wam cały ten kram rozwalę w imię
Pańskie.

— No to wy sami idźcie do domu — odpowieǳiał Binder — bo wam w imię Pańskie
wybĳę zęby.

— Do stu tysięcy! — zawołał maszynista Brych, wysuwa ąc się na czoło tłumu. —
Niech spróbu e!

— Bracie — rzekł łagodnie Kuzenda — na przód po dobremu. Panie Binder, pan
tu robisz oszukańcze gusła, a my tego nie ścierpimy tak blisko nasze bagrownicowe
świątyni.

— Szwindlowa bagrownica — rzekł Binder z wielką pewnością siebie.
— Coś pan powieǳiał? — zawołał Kuzenda dotknięty do żywego.
— Szwindlowa bagrownica.

⁵³preludiować — grać preludia. [przypis edytorski]
⁵⁴Chuchla, czes. Malá Chuchle, Velká Chuchle — ǳiś część Pragi, w płd. części miasta. [przypis edytorski]
⁵⁵Zbrasław, czes. Zbraslav — ǳiś część Pragi, do  samoǳielna mie scowość położona na płd. od stolicy

Czech. [przypis edytorski]
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Co było potem trudno rozwikłać i ustalić. Zda e się, że pierwszy ruszył piekarz z obo-
zu Kuzendy, ale Binder dał mu pięścią w łeb. Ga owy uderzył Bindera kolbą fuz i w pierś,
ale w następstwie fuz ę stracił, a pewien młoǳieniec ze Sztiechowic (z obozu Bindera)
wybił nią Brychowi przednie zęby i zrzucił kapelusz panu Hudecowi. Pocztowiec (zwo-
lennik Kuzendy) dusił akiegoś smyka Binderowego. Binder przyskoczył mu na pomoc,
ale ǳiewczyna ze Sztiechowic rzuciła się na niego od tyłu i ugryzła go w ramię, gǳie
pan Binder miał wytatuowanego czeskiego lwa⁵⁶. Któryś z luǳi Bindera dobył noża, gro-
mada Kuzendy cofała się pozornie, ale mnie sza e część rzuciła się na karuzelę, strąciła
eleniowi poroże i skręciła eden ze szlachetnych karków łabęǳich. Raptem westchnęła
karuzela, pochyliła się i e strzecha spadła na walczącą grupę. Kuzenda uderzony tyką
stracił przytomność. Wszystko odbywało się w ciszy i w ciemności. Gdy przybiegli lu-
ǳie, Binder miał złamany obo czyk, Kuzenda leżał w omdleniu, Brych wypluwał zęby
i krew, a ǳiewczę ze Sztiechowic histerycznie szlochało. Inni się porozbiegali.
.  
Młody uczony, doktor filozofii Blahouš, liczący sobie dopiero lat pięćǳiesiąt i pięć, z za- Naukowiec
wodu docent prywatny⁵⁷ porównawcze religiologii na uniwersytecie Karola, zacierał rę-
ce, zasiada ąc nad pociętymi kartkami papieru. Jakby mimochodem napisał nagłówek:
„Z awiska religĳne ostatnich czasów” i zaraz zaczął pisać swó artykuł: „Spór o defini-
c ę po ęcia »religia« trwa uż od czasów Cycerona…” Napisawszy te słowa, zamyślił się.
Ten artykuł — pomyślał — poślę do „Czasu”. Zobaczycie, panowie koleǳy, aki szum
powstanie koło niego! Co za szczęście dla mnie, że akurat teraz wybuchła ta gorączka
religĳna! Aktualny bęǳie artykulasik! Nasze gazety będą pisały: „Młodszy nasz uczony,
dr fil. Blahouš, wydrukował właśnie wnikliwe studium itd. Potem otrzymam stanowisko
profesora naǳwycza nego i koleǳy popęka ą z zawiści. Młody uczony znowu zatarł ręce
przywiędłe uż po trosze, aż mu w palcach radośnie zatrzeszczało, i zabrał się do robo-
ty. Gdy wieczorem gospodyni przyszła zapytać, co chciałby na kolac ę, dotarł uż był do
o ców kościoła i kończył kartkę sześćǳiesiątą. O goǳinie dwuǳieste trzecie miał za-
pisanych kartek  i zbliżał się właśnie do definic i po ęcia religii, w które edno słowo
było całkiem inne, niż w definic i ego poprzednika. Potem zwięźle omówił metody ści-
słe wieǳy religiologiczne (z kilku chlaśnięciami polemicznymi) i tym zakończył krótki
wstęp do swego artykułu.

Mĳała uż północ, kiedy nasz docent pisał: „Właśnie w ostatnich czasach wynurzyły
się różne z awiska religĳne i kultyczne, które zasługu ą na uwagę ścisłe wieǳy religiolo-
giczne . Chociaż właściwym zadaniem e est badanie z awisk religĳnych narodów dawno
wymarłych, to ednak i żywa teraźnie szość może dostarczyć współczesnemu, dr Blahouš
podkreślił przymiotnik współczesnemu, badaczowi wielu spostrzeżeń, które mutatis mu-
tandis⁵⁸ rzucą snop światła na kulty starożytne, dostępne w gruncie rzeczy edynie naszym
domysłom”.

Potem podług gazet i ustnych świadectw opisał kuzendyzm, w którym znalazł ślady
fetyszyzmu, a nawet totemizmu (bagrownica ako totemowy bóg Sztiechowic). U Bin-
derowców stwierǳił kultyczne pokrewieństwo z tańczącymi derwiszami i ze starymi
kultami orgiastycznymi. Nie ominął z awisk przy otwarciu elektrowni i z zaǳiwia ącą
bystrością spostrzegacza związał e z perskim kultem ognia. W religĳne gminie stare-
go Machata odkrył rysy ascetyczne i fakirskie; cytował różne przypadki asnowiǳenia
i cudownego uzdrawiania, które całkiem trafnie przyrównał do czarownictwa dawnych
środkowo-aykańskich szczepów murzyńskich. Nieco obszernie omówił z awisko epide-
mii psychicznych i sugestii tłumów, przypomniał pochody biczowników, wyprawy krzy-

⁵⁶czeski lew — herb dawnych czeskich władców i godło Czech. [przypis edytorski]
⁵⁷docent prywatny, niem. Privatdozent — w kulturze niemieckie doktor habilitowany nie opłacany przez

uczelnię. [przypis edytorski]
⁵⁸mutatis mutandis (łac.) — zmieniwszy to, co wymagało zmiany; pomĳa ąc nieścisłości. [przypis edytorski]
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żowe, chiliazm⁵⁹ i mala ski amok⁶⁰. Ob aśnił ruchy religĳne ostatnich czasów z dwóch
psychologicznych punktów wiǳenia: ako przypadłości zwyrodniałych histeryków i a-
ko zbiorową epidemię psychiczną zabobonnych mas mnie wartościowych. W obu wy-
padkach demonstrował atawistyczny prze aw prymitywnych form kultycznych wraz ze
skłonnościami do animistycznego panteizmu i szamanizmu, do religĳnego komunizmu
przypomina ącego nowochrzczeńców i w ogóle niedowład czynności rozumowe przy wy-
bu ałościach na niższych popędów zabobonności czarownickie , okultyczne ⁶¹, mistyczne
i bałwochwalcze .

„Nie bęǳiemy tu rozstrzygali — pisał dale dr Blahouš — ak dalece choǳi tu o szar-
lataństwo i oszustwo ednostek wyzysku ących łatwowierność ludu; przy badaniu nauko-
wym pokazałoby się z pewnością, że domniemane »cudy« ǳisie szych cudotwórców są
edynie starymi, dobrze znanymi kawałami bałamutne sugestii. Urzędom bezpieczeń-
stwa i psychiatrom zalecamy z te ǳieǳiny życia coǳiennie powsta ące »gminy religĳ-
ne«, sekty i kółka. Ścisła wieǳa religiologiczna ustala, że wszystkie te z awiska religĳne
są w gruncie rzeczy barbarzyńskim atawizmem i chaotyczną mieszaniną na dawnie szych
pierwiastków kultycznych, ży ących podświadomie w ludowe wyobraźni. Wystarczyło
paru fanatyków, szarlatanów i zdeklarowanych maniaków, aby pod powłoką cywilizac i
przebuǳiły się w europe skie luǳkości owe przedhistoryczne motywy wiar religĳnych,
które…”

Dr Blahouš powstał znad biurka. Właśnie dopisał był  ćwiartkę swego artyku-
liku, ale nie czuł się eszcze zmęczony. Muszę przygotować efektowne zakończenie —
pomyślał: parę myśli o postępie wieǳy, o pode rzane życzliwości rządu dla religianckie-
go zaboboństwa, o konieczności zmontowania bo owego ontu przeciwko reakc i i tak
dale .

Młody nasz uczony, uskrzydlony entuz azmem i natchnieniem, podszedł do okna
i wychylił się ku ciche nocy. Było pół do piąte rano. Dr Blahouš patrzył w ciemną ulicę,
drżąc nieco od chłodu. Wszęǳie było martwo, ani edno światełko nie czuwało w luǳkich
oknach. Docent prywatny podniósł oczy ku niebu; bladło uż po trosze, ale iskrzyło się
gwiazdami w bezmiernym ma estacie.

— Jak dawno nie popatrzyłem na niebo! — westchnął naukowiec. — Mó Boże,
bęǳie temu przeszło trzyǳieści lat!

Tkliwy wietrzyk powiał mu na czoło, akby ktoś u ął ego głowę przeczystymi, chło-
ǳącymi rękoma. — Jestem zawsze taki samotny, zawsze taki samotny! — pomyślał ze
smutkiem stary człowiek.

— Och, pogłaszcz mnie trochę po włosach! Już trzyǳieści lat nikt nie położył mi
dłoni na czole!

Drżąc i trzęsąc się stał dr Blahouš w oknie.
— Coś tu est — poczuł i pomyślał nagle w słodkim i tęsknym zachwycie. — O Boże,

przecie a tu nie estem sam! Trzyma mnie coś w ob ęciach, ktoś stoi koło mnie. Ach,
niecha zostanie!

Gdyby w te chwili pani gospodyni była weszła do ego poko u, byłaby go u rzała
sto ącego z obiema rękami wzniesionymi wysoko i z głową odchyloną w tył w postawie
na wyższego zachwycenia. Ale Blahouš drgnął, rozwarł oczy ak we śnie i powrócił do
biurka.

„Z drugie ednak strony nie można wątpić — pisał szybko, nie troszcząc się o to, co
napisał przedtem — że obecnie Bóg nie może ob awiać się inacze ak w prymitywnych
formach kultycznych. Współczesny upadek wiary przerwał związki z dawnym życiem re-
ligĳnym. Bóg musi zaczynać od początku, nawraca ąc nas ku sobie, ak niegdyś czynił
z ǳikusami. Na pierw est bałwanem i fetyszem, est bożkiem grupy, klanu albo szcze-
pu. Ożywia przyrodę i odǳiaływa przez czarowników. W naszych oczach powtarza się

⁵⁹chiliazm (z gr. χίλια, chilia: tysiąc), ǳiś częście millenaryzm (z łac.) — koncept religĳny pochoǳący
z tradyc i żydowskie i pełniący istotną rolę w po mowaniu świata przez chrześcĳan w pierwszych wiekach n.e.
Spoǳiewali się oni szybkiego powrotu Chrystusa, co miało zapoczątkować tysiącletni okres ego panowania na
ziemi. [przypis edytorski]

⁶⁰malajski amok — słowo amok pochoǳi z kultury malezy skie , używane est także w Indonez i, na Filipi-
nach i w Indiach, opisu e stan silnego wzburzenia i ograniczone świadomości, w którym człowiek (lub słoń)
niszczy przedmioty i zabĳa luǳi. [przypis edytorski]

⁶¹okultyczny — ǳiś popr.: okultystyczny. [przypis edytorski]
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więc rozwó spraw religĳnych zaczyna ący się od form przedhistorycznych i zmierza ący
ku stopniom wyższym. Możliwe, że obecna fala religii rozbĳe się w kilku kierunkach,
z których każdy dążyć bęǳie do opanowania innych. Możemy oczekiwać okresu walk
religĳnych, które swoim zapałem i uporem przewyższą wyprawy krzyżowe, a rozmiara-
mi swymi prześcigną ostatnie wo ny światowe. W bezbożnym naszym świecie królestwo
boże nie bęǳie zbudowane bez wielkich ofiar i chaosu dogmatycznego. A ednak po-
wiadam wam: odda cie się Absolutowi całą istotą i wierzcie w Boga, choćby przemawiał
do was w sposób akikolwiek. Wieǳcie, że oto przybywa, aby z ziemi nasze , a może
i z innych planet, uczynić królestwo boże, właǳtwo Absolutu. W samą porę powiadam
wam eszcze raz: ukorzcie się!”

Ten artykuł dra Blahouša istotnie się ukazał. Wprawǳie nie cały, bo redakc a zamie-
ściła tylko część ego wywodów o nowych sektach i cały końcowy ustęp z ostrożną ze
swe strony uwagą, że artykuł ten naszego młodego uczonego est wysoce znamienny dla
nastro ów obecne doby.

Hałasu artykuł Blahouša nie narobił, bo został przygłuszony wydarzeniami innymi.
Tylko drugi młody naukowiec, prywatny docent dr Regner, przeczytał artykuł Blahouša
z wielkim zainteresowaniem, po czym przy różnych sposobnościach oświadczał:

— Blahouš est niemożliwy. Zupełnie niemożliwy. Proszę was, ak śmie mówić fa-
chowo o religii drab, który sam wierzy w Boga⁈
.    
A teraz pozwólcie, aby kronikarz zwrócił waszą uwagę na swo ą kłopotliwą sytuac ę. Po Literat
pierwsze pisze akurat rozǳiał trzynasty świadom tego, że fatalna liczba bęǳie miała nie-
szczęsny wpływ na edność i dokładność ego wywodów. Coś się w tym nieszczęsnym
rozǳiale poplącze, możecie być pewni. Autor mógłby wprawǳie, akby nigdy nic, na-
pisać u góry „Rozǳiał XIV”, ale uważny czytelnik poczułby się oszukany o rozǳiał XIII
i słusznie: zapłacił przecie za całe opowiadanie. Zresztą, eśli boicie się trzynastki prze-
skoczcie ten rozǳiał, nie stracicie w ten sposób zbyt wiele światła w ciemne przygoǳie
Fabryki Absolutu.

Gorsze są inne kłopoty kronikarza. Opowieǳiał wam tak dokładnie, ak umiał, po-
wstanie i prosperowanie fabryki. Zwrócił uwagę na skutki funkc onowania paru karbu-
ratorowych kotłów u pana Machata, w banku „Živno”, w upickie fabryce włókiennicze ,
na bagrownicy Kuzendy i na karuzeli Bindera. Opisał na tragicznym przykłaǳie Blaho-
uša zatrucie na odległość, spowodowane swobodnie wałęsa ącym się Absolutem, który,
ak to widać, zaczął się niepoko ąco rozłazić, bez akiegoś ednakże dostrzegalnego planu.

Ale teraz pomyślcie, że od początku całe te sprawy została wyprodukowana cała
masa, tysiące Karburatorów na różnorodnie szych typów. Pociągi, samoloty, automobi-
le i statki morskie pęǳone przy pomocy tego na tańszego motoru, wyrzucały na swe
droǳe całe obłoki Absolutu, ak dawnie pozostawiały za sobą tylko dym, kurz i smród.
Zważcie, że tysiące fabryk na całym świecie uż powyrzucały stare swo e kotły i poza-
prowaǳały Karburatory: że setki ministerstw i urzędów, setki banków i giełd, i domów
handlowych, towarzystw eksportowych i wielkich kawiarń, hotelów i koszar, szkół i te-
atrów, a także wielkich domów robotniczych, tysiące redakc i i stowarzyszeń, kabaretów
i gospodarstw domowych posługiwało się Na nowszym Karburatorowym Ogrzewaniem
Centralnym marki MEAS. Zważcie, że do koncernu MEAS przystąpiły zakłady Stinnesa
ze wszystkim, co do nich należało, że amerykański Ford rzucił się na wyrób sery ny Kar-
buratorów i że zakłady ego, ǳień w ǳień, rzucały na rynek trzyǳieści tysięcy gotowych
maszyn.

Proszę tedy, zważcie to wszystko i przypomnĳcie sobie, akie skutki miało funk-
c onowanie każdego z przedstawionych wam Karburatorów. Pomnóżcie te skutki przez
setki tysięcy i od razu zrozumiecie sytuac ę kronikarza. Jakże chętnie wędrowałby ra-
zem z wami za każdym z nowo zroǳonych Karburatorów, ak miło byłoby mu pogapić
się na ego ładowanie na wóz, podać trochę siana, chleba albo kawałek cukru koniom
o królewsko szerokich zadach, wiozącym na wielkie platformie nowy, mieǳiany wałek
do które ś z fabryk. Jakże rad asystowałby z rękoma w tył założonymi przy ego monto-
waniu i doraǳałby monterom, a potem czekałby na chwilę, gdy maszyna ruszy. Z aką
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drapieżną uwagą wpatrywałby się następnie w luǳkie twarze, kiedy „to” zacznie na nich
odǳiaływać, kiedy Absolut przeniknie do nich nosem, uszami i zacznie rozkładać ich
zatwarǳiałą przyroǳoność, łamać ich skłonności, leczyć ich moralne urazy, ak przeorze
e swym głębokim pługiem, ak otworzy się przed nimi straszliwy, a ednak luǳki; roz-
nieci, przerobi naturalny świat cudów, ekstaz, natchnień, oświecenia i wiary! Bowiem Historia, Literat
zważcie, iż kronikarz sam się wam przyzna e, że nie stać go na to, aby był historykiem.
Tam, gǳie historyk swo ą stopą czy prasą swe historyczne erudyc i, heurystyki, dyplo-
matyki, abstrakc i, syntezy, statystyki i innych historycznych wynalazków stłacza tysiące
i setki tysięcy drobnych, żywych, osobistych zdarzeń w gęstą, da ącą się dowolnie ugnia-
tać masę, która nazywa się „faktem ǳie owym”, „z awiskiem społecznym” albo w ogóle
„prawdą historyczną”, dostrzega kronikarz tylko poszczególne wypadki i zna du e w nich
nawet duże upodobanie. Teraz na przykład winien by opisać i ob aśnić pragmatycznie,
rozwo owo, ideowo, syntetycznie „religĳny prąd”, który porwał cały świat przed rokiem
. Świadom tego olbrzymiego zadania, przystępu e do zbierania „z awisk religĳnych”
owych czasów.

I oto na te heurystyczne droǳe natknie się na przykład na Bindera Jana, emeryto- Literat, Nauka
wanego artystę Variété, który w pasiaste koszuli wędru e ze swo ą karuzelą od gminy do
gminy. Historyczna synteza nakazu e kronikarzowi, co prawda, aby zrezygnował z pasia-
ste koszuli, karuzeli, a nawet z Jana Bindera i aby ako „ ądro historyczne”, ako zdobycz
naukową, zatrzymał edynie stwierǳenie, że „z awisko religĳne od samego początku za-
garniało na szersze warstwy społeczne”.

Otóż kronikarz musi przyznać się tu, że Jana Bindera porzucić nie może, że est
oczarowany ego karuzelą i że nawet ego pasiasta koszula interesu e go żywie niż a-
kikolwiek „syntetyczny rys”. Jest to wprawǳie całkowita naukowa nieudolność, ałowy
dyletantyzm, ciaśniutki historyczny horyzoncik i co się wam żywnie podoba. Ale gdy-
by kronikarz mógł pofolgować swym osobistym skłonnościom, wędrowałby z Binderem
aż do Buǳie owic, potem na Klatowy, ku Pilznu, ku Zluticy i tam dale . Nie bez żalu
opuścił go w Sztiechowicach i macha za nim ręką: Żegna , cwaniaku Binderze, żegna
karuzelo, uż się nie zobaczymy!

Mó Boże, przecież tak samo opuściłem Kuzendę i Brycha na wełtawskie bagrownicy.
Z radością byłbym spęǳił z nimi eszcze wiele wieczorów, bo lubię Wełtawę i w ogóle
płynącą wodę, a szczególnie wieczory nad wodą, zaś pana Kuzendę i Brycha upodobałem
sobie ogromnie. Co do pana Hudeca, piekarza, pocztowca, ga owego i kochanków ze
Sztiechowic, wierzę, że i oni byliby warci bliższego poznania, tak samo ak każdy, ak
każdy z was, ak każdy żywy człowiek. A tymczasem muszę pęǳić dale i pozosta e mi
zaledwie tyle czasu, aby pomachać za nimi kapeluszem. Żegna , panie Kuzendo, dobranoc,
panie Brychu; ǳięku ę wam za ten edyny wieczór na bagrownicy. I z panem muszę
się rozstać, panie doktorze Blahoušu: chętnie przebywałbym z panem przez wiele lat,
aby opisać życie pańskie, bo czyliż życie docenta prywatnego nie est na swó sposób
zaciekawia ące i bogate? Niech pan przyna mnie pozdrowi ode mnie panią gospodynię.

Wszystko, co istnie e, godne est uwagi.
I dlatego chciałbym towarzyszyć każdemu nowemu Karburatorowi na ego droǳe.

Poznawałbym i wy poznawalibyście coraz innych luǳi, a to est zawsze cenne. Choćby
tylko ǳiurką od klucza za rzeć w ich życie, przeniknąć ich serca, wiǳieć naroǳiny wiary
osobiste i osobistego zbawienia, przystanąć przy nowych cudach luǳkie świętości, to
byłaby uciecha dla mnie!

Wyobraźcie sobie żebraka, szefa prezydium, dyrektora banku, maszynistę, kelnera,
rabina, ma ora, redaktora ǳiału gospodarczego, kabaretowego komika, w ogóle wszyst-
kie roǳa e luǳkich za ęć; wyobraźcie sobie skąpca, lubieżnika, nabzdyczeńca, sceptyka.
Tartufa, karierowicza i wszystkie roǳa e luǳkich temperamentów. Otóż, ile to różnych,
nieskończenie rozmaitych, osobliwych i zdumiewa ących przypadków i z awisk religĳne
łaski (albo, eśli wolicie, zatrucia Absolutem) można by napotkać i ak barǳo byłoby
warto pointeresować się każdym z nich!

Ileż est tu stopni wiary, od zwykłego wierzącego do fanatyka, od pokutnika do cu-
dotwórcy, od konwertyty do żarliwego apostoła! Wszystko to ogarnąć! Wszystkiemu
podać rękę! Ale trudna rada! To ǳieło nie zostanie nigdy wykonane, a kronikarz, który
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zrezygnował z honoru naukowego przedestylowania całego tego ǳie owego materiału,
z żalem odwraca się od przypadków, których opisać nie było mu dane.

Gdybym mógł zatrzymać się eszcze przy święte Elen! Czemuż musiałem zdradliwie
opuścić R. Marka, który w Spindelmühle⁶² leczy chore nerwy! Jakże interesu ące byłoby
zbadanie pracu ącego mózgu stratega przemysłu, pana G. H. Bondy’ego! Trudna rada!
Absolut rozlał się uż po całym świecie i stał się z awiskiem masowym. I oto kronikarz,
z żalem spogląda ąc wstecz, musi się zdecydować na opis sumaryczny pewnych wydarzeń
społecznych i politycznych, które przy ść musiały nieuchronnie.

Wstąpmy tedy w nowy krąg faktów!

.   
Zdarzało się nieraz kronikarzowi (a na pewno i nie ednemu z was), że gdy spoglądał
na nocne niebo — wszystko edno z akich powodów — i na gwiazdki, i z niemym
przerażeniem uświadamiał sobie ich ogromną liczbę i niewyobrażalnie wielkie odległości
i rozmiary, i powieǳiał sobie, że każdy z tych asnych punktów est olbrzymim gore-
ącym światem albo nawet całym ży ącym systemem planetarnym, ako też, że takich
punktów est, przypuśćmy, parę miliardów; albo gdy spoglądał z wysokie góry (mnie Obraz świata, Stworzenie
przytrafiło się to w Tatrach) na rozległą dal ziemi, a pod sobą wiǳiał łąki, lasy, góry,
a tuż przed nosem gęsty las i trawę, wszystko przeobfite akieś, splątane, chciwe życia
i nabite żywotnością, i wiǳiał w trawie masę kwiatów, robaczków i motyli, a wariacką
tę przeobfitość mnożył rozłogami, które ukazywały się ego oczom i biegły aż Bóg wie
dokąd, a do tych rozłogów doliczył miliony innych równie bogatych, składa ących się na
powierzchnię ziemi, wówczas nie ednokrotnie zdarzało się kronikarzowi, iż wspomniał
o Stworzycielu, i rzekł sobie:

Jeśli to wszystko ktoś zrobił, czyli stworzył, to — powieǳmy to sobie szczerze, est to
straszliwe marnotrawstwo. Aby się ktoś mógł wykazać ako Stwórca, nie musiał stwarzać
tego wszystkiego tak szalenie dużo. Obfitość to chaos, a chaos to coś akby nieprzy-
tomność czy stan upo enia. Tak est, luǳki umysł bywa zaskoczony nadmiarem tego
twórczego wyczynu. Jest tego po prostu zbyt wiele. Szalona bezgraniczność. Kto est od
uroǳenia nieskończony, est oczywiście we wszystkim przywykły do wielkich rozmiarów
i brak mu właściwego umiaru (bowiem wszelki umiar ma za przesłankę skończoność),
a racze brak mu w ogóle wszelkie miary.

Proszę nie uważać tego za bluźnierstwo: staram się edynie wyrazić dysproporc ę mię-
ǳy luǳkim rozumem a kosmiczną obfitością. Ta bezcelowa, bu na, wprost gorączkowa
nadliczbowość wszystkiego, co est, ukazu e się trzeźwemu luǳkiemu oku racze ako roz-
pętanie, niż ako sumienne i metodyczne tworzenie. Tyle chciałem z całym pietyzmem
powieǳieć, zanim powrócimy do rzeczy.

Już wam wiadomo, że całkowite spalanie, wynalezione przez inżyniera Marka, do-
wiodło dość asno obecności Absolutu we wszelkie materii. Można to sobie przedstawić
mnie więce tak ( est to oczywiście tylko hipoteza), że przed stworzeniem wszystkiego,
Absolut istniał ako Nieskończona Wolna Energia. Ta Wolna Energia z akichś ważnych
powodów, fizycznych czy moralnych, zabrała się do Tworzenia: stała się Energią Pracu-
ącą i ściśle według prawa inwers i przeszła w stan Nieskończone Energii Związane : ak
gdyby się zgubiła w swoim pracowniczym efekcie, czyli w stworzone materii, w któ-
re pozostała w stanie uta onym. Jeśli to trudno zrozumieć, to nic na to, niestety, nie
poraǳę.

A teraz przez całkowite spalanie w atomowym motorze Marka ta spętana energia
w akiś sposób się wyzwoliła, wyzbyła się materialnych pęt, które ą wiązały; stała się
Energią Wolną, czyli aktywnym Absolutem, równie wolnym ak przed stworzeniem.
Było to nagłe wyswoboǳenie niezbadane Potęgi pracownicze , która uż raz prze awiła
się właśnie w stworzeniu świata.

Gdyby cały wszechświat uległ nagle całkowitemu spaleniu, mógłby się powtórzyć
pierwotny twórczy wyczyn. Byłby to zdecydowany koniec świata, bezwzględna likwida-
c a, która umożliwiłaby założenie nowe światowe firmy: Kosmos II. Tymczasem ednak,

⁶²Spindelmühle, czes. Špindlerův Mlýn — miasto w Karpatach, na północy Czech, kilkanaście kilometrów
na płd. zachód od polskiego Karpacza, ośrodek turystyczny i narciarski. [przypis edytorski]
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ak wiecie, materia w Karburatorach Marka spalała się tylko na kilogramy. Absolut, wy-
zwalany edynie po troszeczku, albo nie czuł się dostatecznie na siłach, aby natychmiast
tworzyć na nowo, albo też może nie chciał się powtarzać. Jednym słowem zadecydował
widocznie, że bęǳie się manifestował dwo ako: po pierwsze nie ako tradycy nie, a po
drugie stanowczo nowocześnie.

Sposób manifestacy ⁶³ tradycy nych, akimi zaczął się prze awiać, był, ak uż wiecie,
religĳny. Były nimi te różne natchnienia i nawrócenia, wpływy moralne, cuda, lewita-
c e, ekstazy, wieszczby, głównie zaś wiara religĳna. W te ǳieǳinie Absolut wtargnął
w luǳkie życie osobiste i kulturalne drogami uż udeptanymi, ale w rozmiarach do-
tychczas niebywałych. Po paru miesiącach ego ǳiałalności na całym świecie nie było
uż boda człowieka, który by — przyna mnie przemĳa ąco — nie był poczuł na sobie
natarcia religii, którym Absolut domagał się ego duszy. Ku temu psychologicznemu wy-
stąpieniu Absolutu eszcze powrócimy, nieco późnie , gdy trzeba bęǳie opisywać ego
katastrofalne następstwa.

Druga egzystenc alna manifestac a Wolnego Absolutu przyniosła z sobą coś całkiem
nowego. Nieskończona Energia, która niegdyś zatrudniała się tworzeniem świata, rzu-
ciła się — widocznie z powodu zmienionych warunków istnienia — na fabrykac ę. Nie
tworzyła: za to produkowała. Zamiast czystego tworzenia, stanęła u maszyn — stała się
Nieskończonym Robotnikiem.

Wyobraźcie sobie, że w akie kolwiek fabryce, na przykład w fabryce ćwieczków, za-
trudniono Perfect Carburator ako na tańszy napęd, zamiast parowego kotła. Absolut
wyǳiela ący się stale z atomowego motoru, z wroǳoną sobie inteligenc ą uż w ciągu
doby spenetrował sposoby produkc i i z całą swo ą nieokiełznaną aktywnością czy, być
może, ambic ą, rzucił się na tę produkc ę: zaczął na własną rękę bić ćwieczki. A gdy się
rozpęǳił, nie dał się uż zatrzymać. Maszyny, przez nikogo nie dozorowane i nie kierowa-
ne, miotały ćwieczki. Zapasy żelaza przygotowane do przerobienia na ćwieczki podnosiły
się płyta po płycie, sunęły w powietrzu i wkładały się we właściwe mie sca obrabiarek. By-
ło to na pierwsze spo rzenie wprost upiorne. Gdy materiał się kończył, żelazo wykwitało
z ziemi, grunt dokoła fabryki pocił się czystym żelazem, akby wyssanym z głębin ziemi,
po czym żelazo wznosiło się na wysokość mnie więce metra i wślizgiwało się w maszyny
ruchem urywanym, akby było popychane.

Proszę dobrze uważać: a mówię wprawǳie, że „żelazo się podnosiło”, albo że „żelazo Cud
się wślizgiwało”, ale wszyscy naoczni świadkowie określa ą swo e wrażenie tak, ak gdyby
żelazo było podnoszone nieustępliwą, ale niewiǳialną siłą, przemocą i z tak dostrzegalnym
a skupionym wysiłkiem, że widok tego wzbuǳał zgrozę. Dostrzegało się tu straszliwy
wysiłek, który towarzyszył temu, co się ǳiało. Może ktoś z was bawił się spirytyzmem
i wiǳiał „lewitac ę stołu”. Taki świadek lewitac i przyzna mi, że stół nie podnosił się
po prostu z akąś zdematerializowaną lekkością, ale z akimś kurczowym wysiłkiem: że
zatrzeszczał we wszystkich wiązaniach, otrząsł⁶⁴ się, wspiął i wreszcie dźwignął się, akby
podnoszony siłą zmaga ącą się z nim uporczywie.

Ale a mam opisać straszliwą niemą walkę, która zmusza żelazo do dźwigania się z głę-
bi ziemi, ugniata e w sztaby, wsuwa do maszyn, siecze z nich ćwieczki! Sztaby zwĳa ą się
ak bicze, opiera ą się ruchowi, który e popycha, szczęka ą i zgrzyta ą śród ciszy, w nie-
materialne niemocie, która się z nimi zmaga. Wszystkie współczesne opisy zaznacza ą
zgrozę tego widoku.

Oczywiście, cud, ale nie myślcie, że cud est czymś ba ecznie łatwym i prostym. Zda e
się, że do istoty prawǳiwego cudu należy nadluǳkie denerwu ące napięcie. Ale pomi-
a ąc olbrzymie wysiłki Absolutu, w tym ego nowym zatrudnieniu na barǳie uderza
wydatność ego produkc i. Pozostańmyż przy branży ćwieczkowe . A więc edyna fabryka
zagarnięta przez Absolut zionęła taką masę ćwieczków we dnie i w nocy, że na ǳieǳińcu
potworzyły się z nich całe góry, które w końcu obaliły ogroǳenie i zasypały ulice.

A więc zosta emy tymczasem przy ćwieczkach, bo tu wiǳimy całą przyroǳoność
Absolutu niewyczerpanego i marnotrawnego ak w czasach tworzenia świata. Gdy uż
raz rzucił się na produkc ę, nie troszczył się o dystrybuc e, o popyt, o rynek, o cel,

⁶³manifestacyj — ǳiś częstsza forma D. lm: manifestac i. [przypis edytorski]
⁶⁴otrząsł — ǳiś popr. forma  os. lp. cz. przesz.: otrząsnął. [przypis edytorski]
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w ogóle o nic: swo ą ogromną energię wyżywał po prostu w masowym rzucaniu na świat
ćwieczków. Będąc z natury nieskończonym, nie znał miary i ograniczeń w niczym, nawet
w ćwieczkach.

Możecie sobie wyobrazić, ak robotnicy takie fabryki przerażali się widokiem wyda -
ności nowego napędu. Była to dla nich nieoczekiwana i nieuczciwa konkurenc a, coś, co
ich pracę czyniło zupełnie zbędną. I niewątpliwie całkiem słusznie byliby zaprotestowali
przeciwko takiemu atakowi manchesterskiego kapitalizmu na lud pracu ący, co na mnie
tak, że zdemolowaliby fabrykę i powiesili fabrykanta, gdyby nie byli zaskoczeni i obez-
władnieni przez Absolut w ego aktywności pierwotne , ǳięki któremu wybuchło śród
nich oświecenie we wszystkich postaciach i stopniach. Tymczasem przechoǳili wszel-
kie lewitac e, wieszczenia, cudotwórstwa, asnowiǳtwa, cudowne uzdrawiania, świętość,
miłość bliźniego i tym podobne nienaturalne, a nawet nadprzyroǳone stany.

Z drugie strony możecie sobie wyobrazić, ak niebogi⁶⁵ właściciel ćwieczkarni⁶⁶ przy-
ął tę boską, masową produkc ę swego artykułu. Mógł doprawdy zachłysnąć się radością,
powyrzucać wszystkich robotników, którzy, wiadomo, zazłościli go niemal na śmierć,
i zacierać ręce na widok lawiny ćwieczków, których robocizna nie kosztowała go ani gro-
sza. Ale prawdopodobnie sam uległ psychicznemu odǳiaływaniu Absolutu i z mie sca
oddał całą fabrykę robotnikom, swoim braciom w Bogu, iżby władali nią wespół z nim,
a z drugie strony zrozumiał w lot, że te góry ćwieczków pozbawione są akie kolwiek
wartości, ponieważ nie bęǳie dla nich zbytu.

Prawda, że robotnicy nie musieli stać przy maszynach i nosić żelaznych sztab, a prócz
tego byli współwłaścicielami fabryki. Ale po paru dniach pokazało się, że w akikolwiek
sposób trzeba pousuwać stutonowe góry ćwieczków, które przestały być towarem. Zra-
zu pode mowano akieś próby rozsyłania ćwieczków całymi wagonami pod zmyślonymi
adresami, ale późnie nie pozostało nic innego, ak wywożenie ich za miasto na olbrzy-
mie hałdy. To uprzątanie ćwieczków zatrudniało wszystkich robotników przez pełnych
czternaście goǳin ǳiennie. Lecz nie szemrali, ako luǳie oświeceni religĳnym duchem
miłości i wza emne posługi.

Daru cie, że tak długo zabawiłem przy ćwieczkach. Absolut nie znał przemysłowe
spec alizac i. Rzucił się z taką samą gorliwością na przęǳalnie, gǳie dokonał nie tylko
cudu plecenia biczów z piasku, ale i przęǳenia z niego nici, na tkanie i pończoszar-
nie, i w ogóle na całą branżę włókienniczą, wytwarza ąc bez przerwy miliony kilome-
trów towaru łokciowego⁶⁷. Opanował huty, walcownie, stalownie, fabryki maszyn rolni-
czych, wyrobów drewnianych, gumowych, cukrownie, fabryki przetworów chemicznych,
nawozów sztucznych, azotowych, naę, drukarnie, papiernie, farbiarnie, huty szklane,
ceramikę, obuwie, tasiemki, kopalnie, browary, destylac e, parowe mleczarnie, młyny,
mennice, fabryki automobilów i szlifiernie. Tkał, ǳiał⁶⁸, prządł, kuł, zlewał, montował,
szył, heblował, rżnął, kopał, palił, drukował, rafinował, gotował, filtrował, prasował przez
dwaǳieścia cztery, a nawet dwaǳieścia sześć goǳin ǳiennie. Zaprzężony do maszyn
rolniczych zamiast lokomobil⁶⁹ orał, siał, bronował, plewił, kosił, żął i młócił. W każde
ǳieǳinie sam pomnażał materiał surowcowy i ustokratniał produkc ę. Był niewyczer-
pany. Tarzał się w wyda ności. Znalazł nowy wyraz dla własne nieskończoności: obfi-
tość. Cudowne rozmnożenie rybek i chlebów na puszczy doczekało się monumentalnego
wznowienia: cudownego rozmnażania ćwieczków, desek, azotowych nawozów, pneuma-
tyków, papieru dla maszyn rotacy nych i wszelkich innych wyrobów fabrycznych. Nasta-
ła na świecie nieograniczona obfitość wszystkiego, czego luǳiom potrzeba. Ale luǳiom
potrzeba wszystkiego, tylko nie nieograniczone obfitości.

⁶⁵niebogi (daw.) — biedny. [przypis edytorski]
⁶⁶ćwieczkarnia — fabryka produku ąca gwoźǳie. [przypis edytorski]
⁶⁷towar łokciowy (daw.) — tekstylia, które dawnie sprzedawano, odmierza ąc łokciem krawieckim. [przypis

edytorski]
⁶⁸ǳiać — wytwarzać ǳianiny. [przypis edytorski]
⁶⁹lokomobila — daw. wielofunkcy na maszyna rolnicza: kocioł parowy na kołach, używany do napęǳania

innych maszyn, np. młockarni. [przypis edytorski]
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No tak, w ǳisie szych, że tak powiem, sławionych czasach drożyzny nie możemy so-
bie wyobrazić straszliwego społecznego zła nieograniczone obfitości. Wyda e się nam,
że nastałby po prostu ra na ziemi i nic więce , gdyby się nagle znalazły nieograniczone
zapasy wszystkiego. Nie eden myśli, że byłoby na świecie tym lepie , im więce byłoby
tego wszystkiego, co wszystkim est potrzebne. No i tak tanio, proszę państwa!

Otóż katastrofa gospodarcza, która — przez przemysłową inteligenc ę Absolutu —
zwaliła się na świat w czasach, które tu opisu emy, polegała na tym, że wszystko, czego
człowiek potrzebu e, można było otrzymać nie tanio, ale po prostu darmo. Mogłeś sobie,
człowieku, wziąć garść ćwieczków i wbĳać e dowolnie w podeszwy albo w podłogę, ale
mogłeś także wziąć sobie darmo cały wagon ćwieczków, tylko, proszę cię, co byłbyś z tym
robił? Wieźć e sto kilometrów i rozdawać darmo? Tego nie zrobiłbyś przecie, albowiem,
w chwili gdy stałeś nad lawiną ćwieczków, nie wiǳiałeś uż tych ćwieczków właśnie, a więc
rzeczy stosunkowo pożyteczne , ale coś absolutnie bezwartościowego i bezsensownego
w swe masowości. Coś równie bezwartościowego, ak te gwiazdeczki na niebie. Owszem,
taka masa błyszczących ćwieczków bywała czasem widokiem wzniosłym i buǳiła nawet
myśli poetyczne, tak właśnie ak te gwiazdeczki na niebie. Góra ćwieczków wydawała się
stworzoną dla niemego poǳiwu. Pe zażowo było to swoiście piękne, ak swoiście pięknym
est widok morza. Ale morza także nie rozwozi się w wagonach do okolic śródlądowych,
gǳie żadnego morza nie ma. Dla wody morskie nie ma gospodarcze dystrybuc i. Nie
było e teraz także dla naszych ćwieczków.

Ale podczas gdy tuta właśnie rozlewa się iskrzące morze ćwieczków, o parę kilome-
trów dale nie dostaniesz ćwieczka za skarby świata. Zdeprec onowany gospodarczo, znikł
ćwieczek ze sklepów. Jeśli chcecie wbić sobie ćwieczek w obcas albo wsunąć go bliźniemu
swemu pod prześcieradło, daremnie szukać go bęǳiecie. Nie ma go tak samo, ak w Cza-
sławiu⁷⁰ albo w Slanem⁷¹ nie ma morza. Och, gǳież wy esteście, zacni kupcy dawnych
czasów, którzy kupowaliście tanio tuta , aby drogo sprzedać tam⁈ Biada, zniknęliście,
albowiem oświeciła was łaska boża. Powstyǳiliście się swoich zysków i pozamykaliście
swo e kramy, aby rozmyślać o braterstwie wszystkich luǳi i rozdawać wszystko, co ma-
cie i aby uż nigdy, nigdy nie wzbogacać się przez dystrybuc ę rzeczy wszystkim braciom
w Bogu ednakowo potrzebnych.

Gǳie nie ma ceny, nie ma rynku. Gǳie nie ma rynku, nie ma też dystrybuc i. Gǳie
nie ma dystrybuc i, nie ma towaru. A gǳie nie ma towaru, wzrasta potrzeba, rosną ceny,
rosną zyski, rośnie handel. Ale wy odwróciliście się od zysków i wzbuǳiliście w sobie
nieodpartą odrazę do wszelkich rachunków w ogóle. Przestaliście spoglądać na material- Handel, Święty
ny świat oczyma popytu, podaży, rynku. Z rękoma złożonymi do modlitwy poǳiwiacie
piękność i obfitość świata. A tymczasem ćwieczki wyszły. Nie było ćwieczków. Tylko
kędyś w dali gromaǳiły się ich niewyczerpane lawiny.

I wy, piekarze, powychoǳiliście przed swo e kramy i wołaliście: „Pó dźcie, ludkowie
boży, pó dźcie, przez Chrystusa Pana, i bierzcie sobie bochenki i mąkę, ka zerki i rogali-
ki! Zmiłu cie się i bierzcie sobie darmo!” A wy, kupcy towarów łokciowych, wywaliliście
sztuki sukien, weby i płócienek na ulicę i płacząc z radości, kra aliście każdemu, kto
przechoǳił obok, po pięć czy ǳiesięć metrów i na Boga prosiliście, aby przy ęli podaru-
neczek tak skromny. I dopiero po opróżnieniu całego zapasu, padaliście w pustym sklepie
na kolana i ǳięki czyniliście Panu, iż było wam dane stroić bliźnich swoich ako te lilie
polne.

Zaś wy, rzeźnicy i wędliniarze, braliście na głowy swo e kosze z mięsem i z serdelka-
mi, i z parówkami, a choǳąc od drzwi do drzwi, zapukaliście, zaǳwoniliście, prosząc, aby
każdy raczył wybrać sobie, co ego serce raczy. I tak samo wy wszyscy, którzy sprzeda-
ecie buty, sprzęty, tytoń, walizki, okulary, kle noty, kobierce, bicze, postronki, wyroby
blaszane, porcelanę, książki, sztuczne zęby, arzyny, leki i wszystko, o czym kto pomyśli,
wszyscy wy, owiani tchnieniem bożym, wylegliście na ulicę i rozdawaliście „wszystko,
co macie” w przeszlachetne panice łaski boże , po czym spotyka ąc się z sobą u progów

⁷⁰Czasław, czes. Nové Město (Čáslav) — miasto w środkowe części Czech. [przypis edytorski]
⁷¹Slaný — miasto w Czechach, położone ok.  km na płn.-zach. od Pragi. [przypis edytorski]
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swoich opustoszałych sklepów i magazynów, komunikowaliście sobie wza emnie: „Tak
to, bracie kochany, ulżyłem sumieniu swemu!”

Po dniach niewielu pokazało się ednak, iż nie było uż co rozdawać, ale nie było też
co kupić… Absolut splądrował i doszczętnie spustoszył wszystkie handle⁷².

A tymczasem z dala od wielkich miast waliły się z maszyn miliony metrów sukien
i płócien, niagary kostek cukru, kipiąca, przewspaniała, niewyczerpana obfitość Boskie
Nadprodukc i wszelkiego towaru. Wątłe próby rozǳielania tego potopu mięǳy potrze-
bu ących rychło zgasły. Po prostu nic się nie dawało zrobić.

Być może zresztą, że tę katastrofę gospodarczą spowodowało eszcze coś innego,
a mianowicie inflac a pieniąǳa. Absolut wtargnął także do państwowych mennic i dru-
karń i rzucał ǳień w ǳień setki miliardów banknotów, pienięǳy kruszcowych i papie-
rów wartościowych. Dewaluac a była absolutna: paczka pięciotysiączek znaczyła nieba-
wem niewiele więce niż paczka papieru klozetowego nieco zbyt sztywnego, oczywiście.
Gdybyście za ǳiecięcy smoczek gumowy zaproponowali ǳiesiątkę albo pół miliona, pod
względem handlowym byłoby to zupełnie obo ętne. I tak, i tak nie dostalibyście go, bo
w handlu zanikł. Wszelkie liczby straciły w ogóle akikolwiek sens i znaczenie. To całko-
wite rozbicie systemu liczbowego est oczywiście naturalnym następstwem nieskończo-
ności i wszechmocy boże .

W owych czasach po miastach wybuchał uż niedostatek, mie scami nawet głód. Apa-
rat zaopatrzeniowy, z przyczyn wyże wymienionych, zawiódł zupełnie.

Nie brakło, owszem, ministerstw zaopatrzenia, handlu, opieki społeczne i kolei że-
laznych. Według naszych wyobrażeń można było w porę uchwycić w fabrykach ogrom-
ny strumień produkc i, uratować wyroby przed zepsuciem i ostrożnie rozwozić e po
mie scowościach splądrowanych boską szczodrobliwością. Niestety, nie uczyniono tego.
Personel ministerialny spęǳał goǳiny urzędowania na radosnych modlitwach, ogarnięty Biurokrac a
łaską szczególnie mocną. W ministerstwie zaopatrzenia panowała nad sytuac ą sekretar-
ka, panna Szarówna, która wygłaszała kazania o ǲiewięciu Strefach, w ministerstwie
handlu kierownik Winkler propagował ascezę, podobną do indy skie ogi. Prawda, że
ta gorączka trwała tylko dwa tygodnie, po czym nastało — widocznie przez spec al-
ne ǳiałanie Absolutu — cudowne uświadomienie sobie obowiązku. Właściwe urzędy
administracy ne pracowały gorączkowo we dnie i w nocy, aby zażegnać katastrofę za-
opatrzeniową, ale na widocznie było uż za późno. Jedynym wynikiem było, że każde
ministerstwo produkowało coǳiennie od piętnastu do pięćǳiesięciu trzech tysięcy akt,
które na skutek uchwały komis i mięǳyministerialne były coǳiennie wywożone cięża-
rówkami do Wełtawy.

Boda że na strasznie szą była katastrofa wyżywienia, ale na szczęście swo e mieliśmy
przecie (mówię tu tylko o stosunkach, akie panowały u nas) NASZYCH ZACNYCH
CHŁOPKÓW! Uświadomcie sobie, państwo, że przecie nie od ǳisia wiadomo: nasz
wie ski lud, bez obrazy i nie wytyka ąc palcem, to rǳeń narodu. Mówi o tym nawet bar-
ǳo stara piosenka: „Co to za człowiek? Czyli go znasz? Toć chłopek zacny, żywiciel nasz!”
Istotnie, co to za człowiek, który pozostał nietknięty marnotrawiącą gorączką Absolutu?
Co to za człowiek, który ani na chwilę nie zachwiał się w panice rynku światowego? Co
to za człowiek, który nie założył rąk, nie dał się wciągnąć w wir lekkomyślności i pozostał
wierny samemu sobie? „Co to za człowiek? Czyli go znasz? Toć chłopek zacny, żywiciel
nasz!”

Tak est, był to nasz chłopek, który na swó chłopski sposób uratował świat przed za-
głoǳeniem. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby i ego, podobnie ak mieszczuchów,
ogarnęła była mania rozdawania wszystkiego ubogim i potrzebu ącym! Gdyby był poroz-
dawał wszystko posiadane ziarno, swo e krówki i cielęta, i gąski, i kartofle. Po dwóch
tygodniach w miastach byłby wybuchnął głód, a wieś byłaby wyżarta, wyssana, bez za-
pasów i samaż⁷³ głodna.

Nie stało się tak tylko ǳięki naszemu ǳielnemu chłopkowi. Możemy to sobie ǳisia Chłop, Interes
tłumaczyć i wy aśniać, ak kto chce, a więc cudownym instynktem nasze wsi, albo e
głęboką, a szczerą wiernością dla mateczki-ziemi, albo wreszcie tym, że na wsi Absolut

⁷²handel — tu daw.: zakład handlowy. [przypis edytorski]
⁷³samaż — zaimek sama uzupełniony o partykułę wzmacnia ącą -ż. [przypis edytorski]
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był mnie adowity, bo w drobnych gospodarstwach wie skich Karburator nie znalazł tak
masowego zastosowania ak w przemyśle — ednym słowem, ob aśnia cie to sobie, ak
wam się podoba, ale fakt pozosta e faktem, że przy na powszechnie sze ruinie gospodar-
cze i finansowe i w ogóle zaniku wszelkiego rynku, chłop nie rozdawał. Nie podarował
nikomu ani źdźbła słomy, ani ziarnka owsa. Na ruinach dawnego przemysłowego i han-
dlowego ładu chłop nasz spoko nie i niewzruszenie sprzedawał, co miał do sprzedania.
I sprzedawał drogo. Ta emniczym instynktem odgadł katastrofalny zasięg skutków ob-
fitości i w porę powieǳiał: stop! Powieǳiał stop tym, że od razu podniósł ceny, choćby
ego śpichrze pękały od przeładowania. I to świadczy o zdumiewa ąco zdrowym rǳe-
niu naszego ludu wie skiego, że bez edynego słowa, bez organizac i, wieǳiony tylko
zbawczym głosem wewnętrznym, podniósł ceny na wszystko i wszęǳie. Śród szaleńcze
obfitości wszystkiego utrzymał wyspę niedostatku i drożyzny. Może przeczuwał, że tym
ocala świat.

Albowiem podczas gdy inne towary, zdeprec onowane darmowym rozdawaniem, po-
znikały — z naturalną koniecznością — z rynków, produkty rolnicze były sprzedawane
dale . Oczywiście, trzeba było wyruszać za nim na wieś. Wasz sklepikarz i rzeźnik, i pie-
karz, nie mieli uż nic do dania wam i sprzedania, prócz bratnie miłości i świętego słowa.
Więc brałeś, bracie, swó tobołek i echałeś sto i dwaǳieścia kilometrów. A potem cho-
ǳiłeś od zagrody do zagrody i patrza cież! — tuta kupiłeś kilogram ziemniaków za złoty
zegarek, tam a eczko za drogocenny trieder⁷⁴, ówǳie kilo otrąb za pianino albo za ma-
szynę do pisania. I było co eść. Oto sam wiǳisz, że gdyby chłop był te wszystkie rzeczy
porozdawał, to uż dawno nie miałbyś nic do z eǳenia. Ale chłopek uchował dla was
nawet funcik masła, a uchował tylko na to, aby ci go wręczyć w zamian za perski dywan
albo za wspaniały stró regionalny.

Pytam was tedy, gǳie zostały powstrzymane szaleńcze gospodarcze eksperymenty
Absolutu? Kto nie stracił głowy w powszechne panice epidemii cnoty? Kto oparł się
skutecznie katastrofalne powoǳi obfitości i uratował nas przed zagładą, nie szczęǳąc
mienia i życia naszego?

„Co to za człowiek? Czyli go znasz?
Toć chłopek zacny, żywiciel nasz!”

.  
Południe na Buǳie w Niedźwieǳim Dole. Inżynier Rudolf Marek sieǳi skulony na
weranǳie, patrzy w gazetę, to znowu ą składa, aby się roze rzeć po szerokim pasie Kar-
konoszy. Jest cisza, wielka i kryształowa cisza na górach i złamany inżynier prostu e się,
aby odetchnąć z głębi.

A oto iǳie akiś człowieczek i zmierza ku Buǳie.
— Jakie to czyste powietrze — myśli Marek sieǳący na weranǳie. Tuta , chwała

Bogu, Absolut est eszcze uta ony, est zaklęty we wszystkim, est ukryty w tych górach
i lasach, w te wspaniałe trawce i w modrym niebie. Tuta nie lata po świecie, nie straszy
i nie robi cudów, ale tkwi we wszystkim materialnym, Bóg, głęboko i cicho wszechobec-
ny; nawet nie dyszy, tylko milczy i patrzy przymrużonym oczkiem.

Marek złożył ręce w nieme ǳiękczynne modlitwie.
— Boże, akie tu czyste, akie czyste powietrze!
Człowiek przybywa ący z dołu zatrzymał się pod werandą.
— No, nareszcie znalazłem cię, Marku! — zawołał.
Marek spo rzał na niego nie barǳo uradowany. Ten, co przyszedł do niego, był to G.

H. Bondy.
— No, nareszcie cię znalazłem! — powtórzył pan Bondy.
— No to chodź na górę — rzekł Marek wyraźnie nierad gościowi. — Co cię tu do

mnie prowaǳi, człowieku⁈ I ak ty wyglądasz!

⁷⁴trieder — tu: przyrząd optyczny, lornetka. [przypis edytorski]
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Istotnie G. H. Bondy był cały żółty i wychudły. Na skroniach porządnie posiwiał,
a dokoła oczu zbiegały się zmarszczki zmęczenia. Siadł milczący koło Marka i zacisnął
ręce mięǳy kolanami.

— No, więc, co ci się stało? — nalegał Marek po przykre chwili milczenia. Bondy
machnął ręką.

— Przechoǳę na emeryturę, bracie. To est… i mnie, i mnie także się stało.
— Łaska? — zawołał Marek i cofnął się od Bondy’ego ak od trędowatego.
Bondy kiwnął głową. Czy to łza zawstyǳenia zawisła na ego rzęsach?
Marek cichutko zagwizdał.
— No, eśli uż i ty… O, biedaku!
— Nie! — zawołał Bondy z pośpiechem i ocierał oczy. — Nie myśl aby, że a eszcze

teraz… Ja, uważasz, przy acielu, akoś to przechoǳiłem… No, nie dałem się, ale wiesz,
kiedym był, no… opanowany przez to… były to na szczęśliwsze chwile mego życia. Nie
masz po ęcia, kolego, ak wielkiego wysiłku potrzeba, aby się człowiek z tego wylizał.

— Wierzę ci — rzekł Marek z wielką powagą. — A akie miałeś te… akie ob awy
miałeś?

— Miłość bliźniego — szepnął Bondy. — Człowiecze, a szalałem z same miłości
bliźnich. Nigdy nie byłbym przypuszczał, że czegoś podobnego można doznawać.

Na chwilę zapanowało milczenie.
— Więc tyś się z tego… — zaczął Marek.
— Wykaraskałem się. Wiesz, że lis odgryzie sobie nogę, gdy uwięźnie w żelazach?

Ale estem po tym wszystkim paskudnie słaby. Po prostu ruina, kolego. Jak po tyfusie.
Dlatego przy echałem tuta , żeby się zebrać w kupę… Czy tu czysto?

— Zupełnie czysto. Dotychczas ani śladu… Absolutu. Tylko się go czu e… w przy-
roǳie i we wszystkim. Ale to bywało w górach uż i dawnie … W ogóle zawsze.

Bondy zasępił się i milczał.
— No i co ty — ozwał się po chwili roztargniony — co ty o tym mówisz? Czy ty

wiesz w ogóle, co się tam na dole ǳie e?
— Dosta ę gazety. W pewne mierze… nawet z gazet można się dowieǳieć, co się na

świecie ǳie e. Splączą w nich wszystko, pomiesza ą ak groch z kapustą, ale… kto umie
czytać… Słucha Bondy, czy to naprawdę takie straszne?

G. H. Bondy kiwał głową szybko raz za razem.
— Gorsze to, niż sobie wyobrażasz. Po prostu rozpaczliwe. Słyszysz? — mówił głosem

zduszonym. — On est uż wszęǳie. Sąǳę, że ma akiś określony plan.
— Plan — zawołał Marek i poderwał się.
— Nie krzycz tak głośno. Ma plan, człowieku, na pewno… Zabiera się do rzeczy Siła, Postęp, Rewoluc a

z diabelską przebiegłością. Powieǳ, Marku, co est na większą potęgą świata?
— Anglia — rzekł Marek bez wahania.
— E tam, Anglia! Przemysł est na większym mocarstwem świata. I tak zwane „masy

ludowe” są także na większą potęgą świata. Odgadu esz uż ego plan?
— Nie odgadu ę.
— Opanował edno i drugie. Zagarnął przemysł i masy… Teraz ma w ręku wszystko.

Według wszystkiego myśli o opanowaniu świata. Tak to, mó Marku.
Marek usiadł.
— Czeka no, przy acielu — rzekł. — Ja tu w górach barǳo dużo o tych rzeczach

rozmyślałem. Śleǳę wszystko i porównu ę z awiska. Wiǳisz, a o czym innym nawet
myśleć nie umiem. Nie wiem, do czego to wszystko zmierza, ale edno wiem na pewno,
mó Bondy, że On nie ma żadnego planu. Sam eszcze nie wie, co i ak. Być może, że
chce czegoś wielkiego, ale nie wie, ak się do tego zabrać. Coś ci powiem, mó Bondy.
On est dotychczas wciąż eszcze tylko siłą przyrody. Politycznie strasznie źle zoriento-
wany. Pod względem gospodarczym barbarzyńca. Powinien był ednak podporządkować
się kościołowi, który ma pewne doświadczenie… Wiesz, mnie wyda e się Absolut czasem
taki ǳiecinny.

— Nie myśl tak, przy acielu — rzekł G. H. Bondy z ciężkim westchnieniem. — On
wie, czego chce. Dlatego rzucił się na wielki przemysł. On est współcześnie szy, niż zrazu
myśleliśmy.
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— To tylko igraszki — przeczył Marek. — Chce się tylko zatrudniać. Jakaś ta-
ka, uważasz, boska młodość. Czeka no, a wiem, co chcesz powieǳieć. Jest ogromny
w pracy. Imponu e nam po prostu tym, co potrafi zrobić. Ależ, mó Bondy, to est takie
bezsensowne, że w tym nie może być żadnego planu.

— Na bezsensownie szymi rzeczami w ǳie ach świata były konsekwentnie przepro-
waǳane plany — oświadczył G. H. Bondy.

— Patrza , Bondy — mówił Marek szybko — ile a tu mam różnych gazet. Śleǳę
każdy ego krok. Powiadam ci, że w tym wszystkim nie ma ani szczypty związku. Wszyst-
ko to są tylko improwizac e wszechmocy. Absolut wyczynia ogromne triki, ale akoś bez
związku, na ślepo, chaotycznie. Aktywność ego est zupełnie niezorganizowana. Przy-
bywa na świat całkiem nieprzygotowany. W tym est ego słabość. Imponu e mi, nie ma
co mówić, ale a wiǳę także ego słabizny. Nie est dobrym organizatorem i może nigdy
nim nie był. Miewa genialne pomysły, ale est niesystematyczny. ǲiwię się tobie, mó
przy acielu, że dotąd nie dałeś sobie z nim rady. Ty, taki sprytny człowiek!

— Z Nim trudna sprawa — rzekł Bondy. — Zaskoczy cię w twe własne duszy i ko-
niec z tobą. Gdy nie przekona się drogą rozumowania, ześle na ciebie cudowne oświece-
nie. Wiesz, co zrobił Szawłowi.

— Ty przed nim uciekasz — rzekł Marek — ale a go gonię i depcę mu po piętach. Bóg
Już go trochę znam i mógłbym wypisać na niego list gończy. Rysopis: nieskończony, nie-
wiǳialny, bezkształtny. Mie sce przebywania: wszęǳie w pobliżu motorów atomowych.
Za ęcie: anarchiczny utopĳny mistycyzm. Powody, dla których est ścigany: przywłasz-
czanie sobie cuǳego mienia, nieuprawnione wykonywanie zawodu lekarskiego, wykro-
czenia przeciwko ustawom o zgromaǳeniach, zakłócanie czynności urzędowych i tak
dale . Znaki szczególne: wszechmoc. Jednym słowem: złapcie Absolut i zatrzyma cie Go!

— Ba, ty się śmie esz — westchnął G. H. Bondy. — Nie śmie się. On nas pokonał.
— Jeszcze nie! — zawołał Marek. — Uważa , Bondy, On dotychczas nie umie rząǳić. Bóg, Właǳa, Polityka,

HandelSwoim nowinkarstwem narobił pełno zamętu. Na przykład rzucił się na nadprodukc ę
zamiast wybudować naprzód cudowny transport kole owy. Teraz sam est w nie lada kło-
pocie, bo wszystko, co wyrobił, est do niczego. Z tą ego obfitością było tak akoś akbyś
potężnie uderzył w wodę. Po drugie, skołował swo ą mistyką wszystkie urzędy i zniszczył
cały aparat administracy ny, którego teraz właśnie potrzebowałby dla utrzymania porząd-
ku. Rewoluc ę możesz sobie robić, gǳie chcesz, tylko nie w urzędach. Nawet gdyby miał Biurokrac a
być koniec świata, trzeba na pierw zniszczyć wszechświat, a dopiero potem urzędy. Tak
się rzeczy ma ą, kolego. A po trzecie, skasował pieniąǳe ak akiś na naiwnie szy teorety-
zu ący anarchista i tym od razu sparaliżował krążenie produktów. Nie wieǳiał, że prawa
rynku są potężnie sze od praw akichkolwiek. Nie wieǳiał, że produkc a bez handlu est
po prostu nonsensem. Nie wieǳiał nic. Poczynał sobie ak… ak… Jednym słowem est
to tak, ak gdyby edną ręką niszczył, co drugą stworzył. Mamy cudowną obfitość, a przy
tym katastrofalną nęǳę. Jest wszechmocny, a wytworzył tylko chaos. Wiesz, a wie-
rzę ostatecznie, że kiedyś stworzył prawa przyrody i praszczury — góry, i wszystko, co
chcesz, ale handlu, naszego nowoczesnego handlu i przemysłu nie stworzył na pewno,
bo się w nim zupełnie nie orientu e. Nie, mó Bondy, handel i przemysł nie są z Boga.

— No dobrze — ozwał się G. H. Bondy — a wiem, że następstwa ego aktywności
są… katastrofalne… niepo ęte… Ale co mamy robić?

— Tymczasem nic. Ja, drogi przy acielu, tylko patrzę i porównu ę. Mamy tu nową
wieżę Babel. Na przykład gazety klerykalne wyraża ą pode rzenie, że „zamęt w naszych
religĳnie wzburzonych czasach został z diabelską przebiegłością przygotowany przez wol-
nomularzy…” Pisma narodowe oskarża ą Żydów, soc aliści prawi napada ą na lewych,
agrariusze rzuca ą się na liberałów. Zwariować można. I uważasz, cała ta kołowacizna nie
est eszcze u szczytu. Cała intryga zaczyna się dopiero na dobre. Uważa Bondy, coś ci
powiem.

— No?
— Jak ci się zda e? Czy ten… Absolut… est eden?
— Nie wiem — odpowieǳiał Bondy. — I… czy od tego coś zależy?
— Wszystko — odpowieǳiał Marek. — Chodź no tu bliże i nadstaw uszu.
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.    
— Bracie Pierwszy Strażniku, co wiǳisz na Wschoǳie? — pytał Czcigodny, cały w czer-
ni, z białym skórzanym fartuchem i srebrnym młotkiem w ręku.

— Wiǳę Mistrzów zgromaǳonych w Warsztacie i przygotowanych do Pracy —
rzekł Pierwszy Strażnik.

Czcigodny uderzył młotkiem.
— Bracie Drugi Strażniku, co wiǳisz na Zachoǳie?
— Wiǳę Mistrzów zebranych w Warsztacie i przygotowanych do Pracy.
Czcigodny trzykrotnie uderzył młotkiem:
— Praca się rozpoczyna.
Bracia Wolne Francuskie Loży Mularskie „Młot i Gwiazda” siedli, nie spuszcza ąc

oczu z Czcigodnego G. H. Bondy’ego, który zwołał ich tak nieoczekiwanie. W Warsztacie
było cicho ak w kościele. Na ścianach obitych czarną materią były wytkane Maksymy
Podstawowe. Czcigodny Bondy był blady i zamyślony.

— Bracia — ozwał się Czcigodny po chwili — zwołałem was w chwili wy ątkowe …
wy ątkowo… ku te Pracy, która… wy ątkowo… wbrew przepisom naszego Zakonu… nie
est pustą formalnością. Wiem… że naruszam uroczysty i sakralny charakter nasze pra-
cy… Wiem, że… Wkładam na was obowiązek… wypowieǳenia się… hm… o sprawie
naprawdę ważne i publiczne … o zasięgu na większym.

— Czcigodny ma prawo ustanawiać Pracę — oświadczył Judex Formidabilis przy
powszechnym wzruszeniu.

— Otóż — zaczął G. H. Bondy — iǳie tu o to, że na Zakon nasz… uderza ą syste-
matycznie… klerykałowie… cała partia klerykalna. Twierǳą, że… nasza wiekowa… ta na
ǳiałalność… ma związek z osobliwymi… i godnymi pożałowania zdarzeniami… w ǳie-
ǳinie przemysłowe i duchowe . Pisma klerykalne twierǳą, że Loże Wolnomyślne roz-
myślnie wywołały… rozpętanie sił demonicznych. Pytam was… co w katastrofie obecne
uczynimy dla dobra Luǳkości… i ku czci Na wyższego. Tym… otwieram dyskus ę.

Po chwili uroczyste ciszy powstał Drugi Strażnik.
— Bracia! W te historyczne chwili witam, że tak powiem, głębokie słowa, które wy-

powieǳiał nasz Dosto ny Czcigodny. Powieǳiał on, że tak powiem, „zdarzenia godne
pożałowania”. Owszem, tak est, my, którzy mamy na celu edynie szczęście Luǳkości,
musimy uznać wszystkie te pożałowania godne cuda, oświecenia, ataki miłości bliźniego
i inne zaburzenia podobne, że tak powiem, za wysoce pożałowania godne. Zachowu ąc
całkowitą ta ność, aka cechu e nasz Zakon, musimy, że tak powiem, odrzucić akiekol-
wiek związki z faktami pożałowania godnymi, które, że tak powiem, nie zgaǳa ą się
z tradycy nymi i postępowymi zasadami naszego Wielkiego Zakonu. Bracia, te pożało-
wania godne zasady są, iż tak powiem, ak słusznie powieǳiał Czcigodny w zasadnicze
sprzeczności z tym, co… które… Ponieważ klerykałowie, że tak powiem, napada ą na nas,
więc skoro mamy na oku Na wyższe Interesy Luǳkości, przeto wnoszę, abyśmy w ca-
łym znaczeniu słowa wyrazili zgodę z wydarzeniami pożałowania godnymi, ak słusznie
powieǳiał Czcigodny.

Judex Formidabilis powstał.
— Bracie Czcigodny, proszę o głos. Stwierǳam, że tu się mówiło w pożałowania

godny sposób o pewnych zdarzeniach. Uważam, że te zdarzenia nie są takie pożałowania
godne, ak sąǳi nasz Brat Drugi Strażnik. Nie wiem wprawǳie, o akich wydarzeniach
Brat Drugi Strażnik mówi, ale eśli ma na myśli zgromaǳenia religĳne, na których a
bywam, to oświadczam, że się myli, a nawet powiem otwarcie, że est w błęǳie.

— Proponu ę — ozwał się inny Brat — abyśmy głosowali, czy wzmiankowane wy-
darzenia są pożałowania godne, czy nie są.

— A a — zawołał inny — proponu ę wybór ściśle szego komitetu do zbadania zda-
rzeń pożałowania godnych. Komitet, składa ący się z trzech członków.

— Z pięciu członków.
— Z dwunastu!
— Pozwólcie Bracia — ozwał się Judex Formidabilis — eszcze nie skończyłem.
Czcigodny uderzył młotkiem.
— Głos ma Brat Judex Formidabilis.

 Č Fabryka Absolutu 



— Bracia — rzekł Judex miękko — nie bęǳiemy się spierali o słowo. Zdarzenia,
o których padły tu pożałowania godne wyrazy, są tego roǳa u, że zasługu ą na zastano-
wienie, rozważanie, a nawet na uwagę. Ja nie przeczę, że uczestniczyłem w pobożnych
zebraniach, na których spoczęła spec alna łaska boża. Mam naǳie ę, że to nie est w nie-
zgoǳie z karnością Wolnego Mularza.

— Byna mnie — ozwało się kilka głosów.
— Dale , przyzna ę się, że i mnie spotkał zaszczyt, iż mogłem był wykonać kilka

pomnie szych cudów. Sąǳę, że to nie sprzeciwia się mo emu Stopniowi i me Godności.
— Zaiste nie.
— Mogę więc oświadczyć wam — na podstawie własnego doświadczenia — że

wzmiankowane zdarzenia są przeciwnie dosto ne, wzniosłe i cnotliwe, że przyczynia ą się
ku Szczęściu Luǳkości i Sławią Na wyższego i dlatego ze stanowiska wolnomularskie-
go nie może przeciwko nim być zastrzeżeń. Wnoszę, aby Loża wyraziła swą neutralność
wobec wszystkich tych prze awów obecności boskie .

Powstał Pierwszy Strażnik i rzekł:
— Bracia, a co prawda w to wszystko nie wierzę, nic nie wiǳiałem, nic nie wiem,

ale sąǳę, że powinniśmy racze wypowieǳieć się za tą religią. Sąǳę, że w tym wszystkim
nic nie ma, ale po co zaraz o tym gadać? Więc a proponu ę, abyśmy ta nie dali znać, iż
mamy o tym ak na lepsze informac e i że wyrażamy swą zgodę, aby wszystko było tak,
ak est.

Czcigodny wzniósł oczy i rzekł:
— Zwracam uwagę Braci, że Związek Przemysłowców wybrał Absolut na swego

prezesa honorowego. Dale , że akc e MEAS, nazywane akc ami Absolutu, mogą eszcze
podnieść się w kursie. Nawiasem mówiąc, ktoś, kto nie chce podawać swego imienia,
ofiarował na rzecz Wdowie Skarbonki nasze Loży tysiąc sztuk tych akc i. Proszę, mów-
cie Bracia dale .

— Więc a — oświadczył Drugi Strażnik — cofam, że tak powiem, pożałowania
godne zdarzenia. Z wyższego stanowiska zgaǳam się na zupełnie . Proponu ę, abyśmy
o sprawie pomówili z wyższego stanowiska.

Czcigodny podniósł oczy i rzekł:
— Polecono mi zwrócić waszą uwagę, że Loża Na wyższa ma wydać instrukc e o ostat-

nich zdarzeniach. Loża Na wyższa zaleca Braciom Mistrzom, aby wstępowali do kółek
religĳnych i aby e organizowali w duchu wolnomularskim, ako Warsztaty Uczniów.
Nowe Warsztaty ma ą być prowaǳone w duchu postępowym i przeciwkościelnym. Za-
leca się poznawanie różnych nauk: monistyczne , abstynenckie , fletcherowskie , wege-
tariańskie i tak dale . Każde kółko niecha bęǳie nauczane inne wiary, aby można było
wypróbować, która est na lepsza dla Szczęścia Luǳkości i Sławy Na wyższego. Czyn-
ność taka na rozkaz Loży Na wyższe obowiązu e wszystkich Mistrzów. Proszę, Bracia,
możecie rozprawiać dale .

.   
Na większy ǳiennik ludowy „Przy aciel Ludu” miał redakc ę nie tak barǳo liczną. O go-
ǳinie pół do ǳiesiąte wieczorem sieǳiał w e lokalu tylko nocny redaktor Kosztial (Bóg
raczy wieǳieć, dlaczego fa ki nocnych redaktorów śmierǳą tak haniebnie) i pater Joszt,
który pogwizdu ąc przez zęby, pisał na utro artykuł wstępny.

W te chwili wszedł do redakc i pan metrampaż⁷⁵ Novotny i przyniósł mokre odbitki
szczotkowe⁷⁶.

— No więc, panowie, artykuł wstępny — warknął. — Kiedyż go mamy złożyć?
Pater Joszt przestał świstać.
— Zaraz bęǳie, panie Novotny — rzekł skwapliwie. — Nie przypominam sobie

pewnego słowa. Czy uż mieliśmy „diabelskie machinac e?”

⁷⁵metrampaż (z . mettre en pages: umieszczać na stronach) — łamacz, pracownik zecerni formu ący kolumny
druku ze szpalt złożonych przez zecera. [przypis edytorski]

⁷⁶odbitka szczotkowa— próbny wydruk, na którym można sprawǳić akość składu i nanieść korektę. Dawnie
był to wydruk odbĳany ręcznie przez przyłożenie kartki papieru do złożonych szpalt posmarowanych farbą
i ostukanie e szczotką. [przypis edytorski]
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— Onegda .
— Aha. A „zbó ecka zasaǳka?” Też uż była?
— Była.
— „Nikczemne oszustwo?”
— Mieliśmy ǳisia .
— „Bezbożny wynalazek?”
— Chyba ze sześć razy — odpowieǳiał redaktor Kosztial.
— Szkoda! — westchnął pater Joszt. — Uważam, że zbyt rozrzutnie szafowaliśmy

myślami. Jak wam się podobał ǳisie szy artykuł wstępny, panie Novotny?
— Mocny — rzekł pan metrampaż. — Ale czas uż składać.
— Zaraz bęǳie — zapewniał pater Joszt. — Sąǳę, że ci z góry byli zadowoleni

z numeru porannego. Zobaczycie, że przy ǳie Jego Biskupia Miłość. Powie mi: Dobrze
ryczałeś, Joszcie. Mieliśmy uż „oszalałą wściekliznę?”

— Mieliśmy.
— Szkoda. „Musimy ustawić nowe baterie i palić, Joszcie”, rzekła do mnie któregoś

dnia Jego Miłość. „Bĳ w nich ak w kaczy kuper! Bo uważasz, wszystkiego do czasu,
ale my na wieki”. — A pan, panie Novotny, nie ma w zapasie akiego takiego dobrego
słówka?

— No, więc da my na to „zbrodnicza tępota”, albo „perwersy na złośliwość”.
— Niczego sobie — odetchnął z ulgą pater Joszt. — Powieǳ pan, panie Novotny,

skąd pan bierze takie dobre pomysły?
— Ze starych roczników „Przy aciela Ludu”. Ale ten artykuł wstępny, wasza wieleb-

ności!
— Zaraz się zrobi. Poczeka cie: „Zbrodnicza tępota i perwersy na złośliwość wiado-

mych kół, które bałwanami Baala mącą czystą wodę Skały Piotrowe … Aha, zaraz bęǳie:
Skały Piotrowe , mącą czystą wodę, tak, i ustawia ą na nie złotego cielca, który zwie się
diabłem czyli Absolut…”.

— Artykuł wstępny? — ozwał się głos we drzwiach lokalu nocne redakc i.
— Laudetur Jesus Christus⁷⁷. Wasza Biskupia Miłości — zerwał się pater Joszt.
— Macie artykuł wstępny? — zapytał biskup Linda, wchoǳąc żwawym krokiem. —

Któż to pisał poranny wstępniak? Rany boskie, wyście nas urząǳili! Który idiota napisał
to?

— Ja — wy ąkał pater Joszt, cofa ąc się. — Ja… Wasza Biskupia Miłości… a myśla-
łem…

— Ja ci dam myśleć! — ryknął biskup Linda, upiornie łyska ąc okularami. — Masz!
— Zgniótł w ręku poranny numer „Przy aciela Ludu” i rzucił go Josztowi pod nogi. —
„Ja myślałem”! Patrzcież, on myślał! Czemuś nie telefonował? Czemu nie zapytałeś, co
masz pisać? A wy, panie Kosztial? Jak pan może zamieszczać coś podobnego? Pan także
pewno myślał? Novotny!

— Słucham — rzekł pan metrampaż, drżąc ze strachu.
— Dlaczego kazał pan to złożyć? Pan także myślał?
— Nie, a nie myślałem — protestował metrampaż. — Ja muszę składać, co mi pa-

nowie poślą.
— Nikt nic nie musi, tylko, co każę a! — oświadczył stanowczo biskup Linda. —

Siada , Joszcie, i czyta , coś rano naglęǳił. Mówię ci: czyta !
— Już od dawna — czytał pater Joszt drżącym głosem swó własny artykuł wstępny

— uż od dawna, niepokoi nasz ogół… nikczemne oszustwo…
— Co?
— Nikczemne oszustwo, Biskupia Miłości — ęknął pater Joszt. — Ja myślałem…

a… a teraz wiǳę… że…
— Że co?
— Że to est trochę za mocne, to „nikczemne oszustwo”.
— Pewno, że za mocne. Czyta dale .
— …nikczemne oszustwo z tak zwanym Absolutem… którym masoneria, Żyǳi i inni

postępowcy… bałamucą świat. Zostało naukowo dowieǳione…

⁷⁷Laudetur Jesus Christus (łac.) — niech bęǳie pochwalony Jezus Chrytus. [przypis edytorski]
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— Patrzcie państwo — krzyknął biskup Linda. — Joszt nam coś naukowo dowiódł!
Czyta dale !

— …naukowo dowieǳione — bąkał nieszczęsny Joszt — że tak zwany Absolut… est
takim samym szwindlem niedowiarków… ak sztuczki mediów, które…

— Poczeka no — rzekł z nagłą łaskawością biskup. — Napisz taki artykuł wstępny:
Zostało naukowo dowieǳione… Napisałeś? A więc, dowieǳione, że a, pater Joszt, estem
osioł, fu ara, niezguła… Napisałeś?

— Napisałem — szepnął zmiażdżony Joszt. — Wasza Miłość raczy dyktować dale .
— Wrzuć to do kosza, synu — rzekł pan biskup — i rozwieś swo e głupie uszy.

Czytałeś ǳisie sze gazety?
— Czytałem, Wasza Mił…
— Wygląda tak, akbyś ich nie czytał. ǲisia rano, paterku, ukazał się przede wszyst-

kim komunikat związku monistów, że Absolut est właśnie tą Jednością, którą moniści
zawsze uważali za Boga, że więc kult Absolutu w pełni odpowiada nauce monistów. Czyś
to czytał?

— Czytałem.
— Dale wiadomość, że loże masońskie zaleca ą swoim członkom kult Absolutu.

Czytałeś?
— Czytałem.
— Dale , że na synodalnym z eźǳie luteranów superintendent Maartens miał pię-

ciogoǳinny wykład, w którym dowoǳił tożsamości Absolutu z ob awionym Panem na-
szym. Czytałeś?

— Czytałem.
— Dale , że na z eźǳie Siódme Mięǳynarodówki delegat rosy ski Paruskin-Reben-

feld zaproponował oddawanie czci Towarzyszowi Bogu, który sympatie swo e dla ludu
roboczego ob awił tym, że wstąpił do fabryk. Przy ęto z wǳięcznością do wiadomości,
że Na wyższy Towarzysz postanowił pracować zamiast wyzyskiwanych. Uchwalono wnio-
sek, aby na dowód solidarności zagaił generalny stra k we wszystkich swoich zakładach.
Po ta ne naraǳie prezydium, wniosek cofnięto ako przedwczesny. Czytałeś?

— Czytałem.
— Wreszcie przy ęto rezoluc ę, że Absolut est wyłącznie ma ątkiem warstw pro-

letariackich i ludowych i że burżuaz a nie ma prawa czcić Go lub też przy mować od
Niego cuda. Zarząǳono opracowanie robotniczego kultu Absolutu oraz nakazano ta ne
uzbro enie na wypadek, gdyby kapitał spróbował wyzyskiwać albo przywłaszczyć sobie
Absolut! Czytałeś to?

— Czytałem.
— Dale , manifest Wolne Myśli, komunikat Armii Zbawienia, oświadczenie Teo-

zoficzne Centrali Adyar, list otwarty do Absolutu, a podpisany przez Wspiera ące się
Gminy Chałupników, manifest Związku Właścicieli Karuzel podpisany przez prezesa
Bindera, dale Głos Jednoty Kostnickie , numer spec alny „Głosów z Tamtego Świata”,
„Baptysowskiego Czytelnika” i „Abstynenta”… Człowieku, czytałeś to wszystko?

— Czytałem.
— Więc wiǳisz, synu miły. Wszęǳie tam z wielkim hałasem przywłaszcza ą sobie

Absolut, robią mu honory i świetne propozyc e, mianu ą go członkiem honorowym,
mecenasem, protektorem, Bogiem, i Bóg wie czym eszcze, a tymczasem taki akiś pół-
główek, pater Joszt, tak est, Joszt, maluchny Joszcik, nadyma się i krzyczy, że wszystko
est nikczemnym oszustwem i naukowo dowieǳionym szwindlem! Jezus Maria, tyś nas
urząǳił!

— Ależ, Wasza Miłości, miałem przecież nakazane… pisać przeciwko… przeciwko
tym wszystkim z awiskom…

— Miałeś nakazane — przerwał mu pan biskup surowo. — Ale czy nie wiǳisz, że
się sytuac a zmieniła? Ech, mó Joszcie — wołał biskup, powsta ąc — nasze świątynie
opustoszały, a owieczki pobiegły za Absolutem. Joszcie, człowieku głupi, eśli mamy po-
zyskać owieczki dla siebie, musimy zdobyć Absolut. We wszystkich kościołach pousta-
wiamy atomowe Karburatory, ale takich rzeczy, ty mo a wielebnostko, nie rozumiesz.
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Zapamięta sobie, to edno: Absolut musi pracować dla nas: musi być nasz, id est⁷⁸, musi
być tylko nasz. Capiscis⁷⁹, mi fili⁸⁰?

— Capisco⁸¹ — szepnął pater Joszt.
— Deo gratias⁸². Teraz, Joszciku, wykręcisz się, ale na całego. Napiszesz ładny ar-

tykulasek wstępny, w którym powiesz, że Święta Kongregac a, uwzględnia ąc prośby
wiernych, przy ęła Absolut na łono Kościoła. Panie Novotny, masz pan tu o tym List
Apostolski. Weźmie pan na to grube czcionki cycero⁸³ na pierwszą stronicę. Pan, panie
Kosztial, poda w „Wiadomościach Mie scowych”, że prezes G. H. Bondy przy mie w nie-
ǳielę z rąk arcypasterza sakrament chrztu. Doda pan do tego radosne powitanie, rozumie
pan? A ty, Joszcie, siada i pisz… Poczeka no, akieś mocnie sze słowo na początek.

— Och, Wasza Miłości, może by: zbrodnicza tępota i perwersy na złośliwość wiado-
mych kół…

— Barǳo dobrze, pisz: — Zbrodnicza tępota i perwersy na złośliwość wiadomych
kół uż od miesięcy stara się sprowaǳić nasz lud na błędne drogi. Publicznie głosi się
heretycki fałsz, że Absolut est czymś innym, niż owym Bogiem, ku któremu uż od
kołyski wznosiliśmy ręce… Masz to?… Wznosiliśmy ręce w ǳiecinne wierze… i miłości…
Masz to? Więc dale …
.  
Łatwo zrozumiecie, że w danych warunkach przy ęcie Absolutu na łono Kościoła by-
ło wielką niespoǳianką. Zostało to przeprowaǳone właściwie tylko papieskim Breve⁸⁴,
a kolegium kardynalskie stanęło wobec faktu dokonanego i zastanawiało się edynie nad
tym, czy można Absolutowi uǳielić sakramentu chrztu. Postanowiono poniechać tego.
Chrzest Boga est awną tradyc ą kościelną (vide Jana Chrzciciela), ale i w tym wypadku
nowochrzczeniec musi być osobiście obecny. Prócz tego było barǳo łaskotliwym zagad-
nieniem politycznym, która osobistość panu ąca miałaby być kumem⁸⁵ Absolutu. Dla-
tego Święta Kongregac a zaleciła, aby przy na bliższe mszy pontyfikalne O ciec Święty
pomodlił się za nowego członka kościoła. Stało się to w formie barǳo uroczyste . Dale ,
włączono do nauki kościelne , że obok sakramentu chrztu, krwi, uzna e Kościół Święty
także chrzest uczynków cnotliwych i zasłużonych.

Nawiasem mówiąc, na trzy dni przed wydaniem Breve przy ął papież w dłuższe au-
dienc i prezesa G. H. Bondy’ego, który przedtem przez czterǳieści goǳin konferował
z sekretarzem papieskim monsignorem Pulpettim.

Niebawem została przeprowaǳona prosta beatyfikac a Absolutu, formą super cultu
immemorabili w uznaniu cnotliwego żywota Absolutu, obecnie Błogosławionego, i za-
rząǳono regularny, ale przyśpieszony proces kanonizacy ny, oczywiście z dalekosiężną
modyfikac ą: nie choǳiło bowiem o kanonizowanie Absolutu, ale o deifikowanie. Zo-
stała natychmiast ustanowiona komis a deifikacy na z kół na wybitnie szych uczonych
kościelnych i pasterzy. Jako Procurator Dei⁸⁶ ǳiałał z mianowania wenecki arcybiskup,
kardynał dr Varesi, ako Advocatus Diaboli⁸⁷ funkc onował monsignor Pulpetti.

Kardynał Varesi przedstawił siedemnaście tysięcy zaświadczeń o dokonanych cudach,
które podpisali prawie wszyscy kardynałowie, patriarchowie, prymasowie, metropolici,

⁷⁸id est (łac.) — to est. [przypis edytorski]
⁷⁹capiscis (z wł.) — zniekształcona forma capisci: rozumiesz ( os. lp cz. ter.). [przypis edytorski]
⁸⁰mi fili (łac.) — mó synu. [przypis edytorski]
⁸¹capisco (wł.) — rozumiem. [przypis edytorski]
⁸²Deo gratias (łac.) — Bogu ǳięki. [przypis edytorski]
⁸³czcionki cycero — dużymi literami; cycero w typografii to ednostka długości, wynosząca  punktów ty-

pograficznych, czyli ok. , mm. Nazwa pochoǳi od rozmiaru czcionek użytych w wydaniu listów Cycerona
z  r. [przypis edytorski]

⁸⁴breve (łac.: krótkie) — ofic alna publikac a papieskiego stanowiska w sprawie mnie sze wagi. [przypis
edytorski]

⁸⁵kum — tu: o ciec chrzestny. [przypis edytorski]
⁸⁶Procurator Dei — urzędnik w procesie kanonizacy nym, przedstawia ący zasługi kandydata na świętego.

[przypis edytorski]
⁸⁷Advocatus Diaboli (łac.: adwokat diabła) — potoczna nazwa urzędnika znanego ofic alnie ako Promotor

Wiary (łac. promotor fidei), który w procesie kanonizacy nym ma za zadanie znalezienie ewentualnych wad
i grzechów kandydata na świętego, tak aby decyz a o kanonizac i była pode mowana tylko w przypadku naprawdę
godnych kandydatów. [przypis edytorski]
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książęta kościoła, arcybiskupi, generałowie zakonów i opaci. Do każdego zaświadczenia
dołączono badania znakomitości ze świata lekarskiego, orzeczenia wyǳiałów uniwersy-
teckich, opinie profesorów nauk przyrodniczych, technologów i ekonomistów, a wreszcie
podpisy naocznych świadków, notarialnie potwierǳone.

Tych siedemnaście tysięcy dokumentów, ak wywoǳił monsignor Varesi, to tylko
znikomy ułamek cudów istotnie dokonanych przez Absolut, bo realna ich liczba według
barǳo ostrożne oceny przekroczyła uż trzyǳieści milionów.

Prócz tego przedłożył Procurator Dei obszerne opinie na lepszych fachowców — spe-
c alistów całego świata. Tak np. przedstawiciel wyǳiału lekarskiego w Paryżu, profesor
Gardien, po dokładnym zanalizowaniu szeregu przypadków napisał, co następu e:

„…Ponieważ tedy liczne wypadki, przedstawione nam do zbadania, były
z lekarskiego punktu wiǳenia absolutnie beznaǳie ne i naukowo rzecz bio-
rąc nieuleczalne (paraliż, rak, ślepota po chirurgicznym wy ęciu obu oczów⁸⁸,
chromość skutkiem operacy nego od ęcia obu dolnych kończyn, śmierć skut-
kiem całkowitego odǳielenia głowy od tułowia, strangulac a u powieszo-
nego i dwa dni wiszącego itd.), wyǳiał lekarski Sorbony uważa, że tak zwa-
ne cudowne wyleczenie tych wypadków należy przypisać bądź to zupełne
niezna omości anatomicznych i patologicznych przesłanek, braku doświad-
czenia klinicznego i niezna omości praktyki lekarskie , albo też — czego
wyłączać nie zamierzamy — interwenc i siły wyższe , nie ograniczane ani
prawami przyrody, ani ich zna omości”.

Psycholog, profesor Meadow (Glasgow) napisał:

„…Ponieważ w czynach tych prze awia się stanowczo istota myśląca,
zdolna do tworzenia sko arzeń, pamiętania, a nawet wniosków logicznych,
istota, która tych psychicznych operac i dokonywa⁸⁹ bez pomocy mózgu
i układu nerwowego, est znakomitym potwierǳeniem me miażdżące kry-
tyki psychofizycznego paralelizmu, głoszonego przez profesora Mayera. Stwier-
ǳam, że tzw. Absolut est istotą duchową, świadomą i inteligentną, aczkol-
wiek naukowo, ak dotychczas, mało eszcze zbadaną”.

Profesor Lupen z brneńskie Politechniki napisał:

„Na miarę wyczynu pracowniczego Absolut est siłą zasługu ącą na na -
wyższy szacunek”.

Sławny chemik Wilibald (Tybinga) napisał:

„Absolut posiada wszystkie warunki istnienia i naukowego rozwo u, al-
bowiem w sposób wzorowy odpowiada einsteinowskie teorii względności”.

Kronikarz nie bęǳie wam dale zabierał czasu wyliczaniem opinii światowych sław
naukowych: wszystko to było zresztą opublikowane w „Aktach Sanctae Sedis”⁹⁰.

Proces kanonizacy ny posuwał się w szybkim tempie, a tymczasem kolegium wybit-
nych dogmatystów i egzegetów opracowywało ǳieło, w którym na podstawie Pisma Św.
i ǳieł O ców Kościoła i Doktorów ustalono tożsamość Absolutu z Trzecią Osobą Boską.

Ale zanim doszło do uroczyste deifikac i, patriarcha konstantynopolitański, ako gło- Konflikt, Religia
wa kościoła wschodniego, zadekretował tożsamość Absolutu z Pierwszą Osobą Boską,
Stwórcą. Do tego, zaiste heretyckiego poglądu przyłączyli się starokatolicy, obrzezani
chrześcĳanie abisyńscy, ewangelicy wyznania helweckiego, nonkonformiści i kilka co
większych sekt amerykańskich. Rozgorzała z tego powodu żywa walka teologiczna. Co
do Żydów, to rozpowszechniła się mięǳy nimi ta na nauka, że Absolut est to stary Baal,
a Żyǳi liberalni przyznawali się awnie, że w takim razie wyzna ą Baala.

⁸⁸oczów — ǳiś częstsza forma D. lm.: oczu. [przypis edytorski]
⁸⁹dokonywa — ǳiś powszechna forma  os. lp. cz. ter.: dokonu e. [przypis edytorski]
⁹⁰Akta Sanctae Sedis — ofic alny organ prasowy Watykanu, wychoǳący od r. , w  r. zastąpione przez

„Acta Apostolicae Sedis”. [przypis edytorski]
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Wolna Myśl z echała się w Bazylei. W obecności dwóch tysięcy delegatów ogłoszono
Absolut ako Boga Wolnych Myślicieli, po czym zaatakowano z niewiarygodną gwał-
townością klechów wszystkich wyznań, którzy, ak twierǳiła rezoluc a, „chcą korzystać
z edynego naukowego Boga i zamknąć go w brudne klatce dogmatów kościelnych i kle-
szego zaboboństwa, aby w nie skarlał”. Ale Bóg dostrzegalny dla oczu każdego postępo-
wego, nowoczesnego myśliciela, „nie ma nic wspólnego z średniowiecznym kramarstwem
tych faryzeuszów; edynie Wolna Myśl est ego parafią, edynie Bazyle ski Kongres ma
prawo ustalać naukę wiary i rytuał Wolne Religii”.

Mnie więce w tych samych dniach niemiecki Związek Monistów zakładał pod-
czas wielkich uroczystości kamień węgielny pod przyszły Arcychram Atomowego Boga
w Lipsku. Doszło przy tym do akichś starć, szesnaście osób odniosło rany, a sławnemu
fizykowi Luttgenowi rozbito okulary.

Nawiasem doda my, że tegoż roku na esieni zdarzyły się akieś z awiska religĳne
w belgĳskim Kongu i w ancuskie Senegambii. Murzyni całkiem nieoczekiwanie poza-
rzynali i z edli mis onarzy i kłaniali się akimś nowym bałwanom, które nazywali Ato albo
Alolto; późnie wyszło na aw, że były to motory atomowe i że w sprawie te maczali ręce
niemieccy agenci i oficerowie. Natomiast w powstaniu muzułmańskim, które wybuchło
w Mekce w grudniu tegoż roku, dowieǳiono obecności kilku ancuskich emisariuszy,
którzy w pobliżu Kaaby ukryli dwanaście lekkich atomowych motorów Aero. Późnie sze
bunty mahometan w Egipcie i w Tripolisie i rzezie w Arabii kosztowały około  
istnień Europe czyków.

Dwunastego grudnia dokonano wreszcie w Rzymie deifikac i Absolutu. Siedem ty-
sięcy duchownych z gore ącymi świecami w ręku towarzyszyło O cu Świętemu do bazy-
liki Świętego Piotra, gǳie za głównym ołtarzem ustawiono na większy dwunastotonowy
Karburator, ofiarę koncernu MEAS dla Stolicy Święte . Obrzęd trwał pięć goǳin, przy
czym zagnieciono tysiąc dwieście wiernych i gości. Ściśle o goǳinie dwunaste w połu-
dnie zaśpiewał papież In nomine Dei Deus⁹¹ i w te że chwili rozegrały się ǳwony wszyst-
kich katolickich świątyń świata, wszyscy biskupi i księża odwrócili się od ołtarza i zwia-
stowali wierzącemu ludowi: Habemus Deum⁹².
. . 
St. Kilda⁹³ to wysepka, czy tylko skalisko pliocenowego tufu daleko na zachód od He-
brydów. Kilka niskich brzózek, garść wrzosu i ostre trawy, stado gnieżdżących się tu
mew i na poły arktyczny motylek roǳa u Polyommatus⁹⁴ oto całe życie te stracone
przednie straży nasze części świata, sto ące mięǳy nieskończonym falobiciem morza
i równie nieskończonym przypływem i odpływem wiecznie mokrych chmur. Zresztą St.
Kilda była, est i bęǳie zawsze nie zamieszkana⁹⁵.

Ale w ostatnich dniach grudnia zarzucił tu kotwicę statek IKM „Dragon”. Statek wy-
saǳił na ląd cieślów, którzy z przywiezionych belek i desek zbudowali do wieczora duży,
drewniany, niski barak. Dnia następnego przy echali tapicerzy i przywieźli na ładnie sze
i na wygodnie sze meble. Dnia trzeciego wylądowali tu stewarǳi, kucharze i kelnerzy
i nazwozili do baraku mnóstwo naczyń, win i konserw, i w ogóle wszystkiego, co kultura
wynalazła dla dosto nych, łakomych i potężnych panów.

Na czwarty ǳień z rana przypłynął statkiem H. M. S. „Edwin” R. H. Sir O’Patterney,
angielski premier. Po upływie pół goǳiny przypłynął poseł amerykański Horatio Bumm.
Potem po kolei — każdy na statku wo ennym: chiński pełnomocnik Mr Kei, premier

⁹¹In nomine Dei Deus (łac.: w imię Boga Bóg) — tytuł inkantac i, wymyślone przez autora na okoliczność
obrzędu deifikac i, czyli ubóstwienia, uznania Absolutu za boga. [przypis edytorski]

⁹²Habemus Deum (łac.: mamy boga) — nawiązanie do tradycy nych słów wypowiadanych podczas ogłaszania
wyboru nowego papieża: habemus papam. [przypis edytorski]

⁹³St. Kilda — należący do Szkoc i archipelag wysp na Atlantyku, oddalony od wybrzeży Szkoc i o kilka-
ǳiesiąt kilometrów. [przypis edytorski]

⁹⁴Polyommatus — modraszek. [przypis edytorski]
⁹⁵St. Kilda była, jest i bęǳie zawsze nie zamieszkana — w rzeczywistości na większa wyspa archipelagu,

Hirta, była zamieszkana od czasów prehistorycznych. Ostatnich rǳennych mieszkańców (kilkaǳiesiąt osób
mówiących po gaelicku) ewakuowano z wyspy w  r. [przypis edytorski]
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ancuski Dudieu⁹⁶, carski generał rosy ski Buchtin, cesarsko-niemiecki kanclerz dr Wurm⁹⁷,
włoski książę Trivelino⁹⁸ i apoński ambasador Janato. Szesnaście angielskich torpedow-
ców krążyło wokół St. Kildy, aby uniemożliwić dostęp reporterom, albowiem z azd ten
Na wyższe Rady Wielkomocarstwowe , pośpiesznie zwołany przez wszechmocnego Sira
O’Patterneya, miał się odbywać przy na ściśle szym wyłączeniu publiczności.

Istotnie, torpedą został zatopiony duński szkuner do połowu wielorybów „Nyls Hans”,
który próbował prześliznąć się w nocy przez łańcuch torpedowców. Oprócz dwunastu lu-
ǳi załogi zginął przy te sposobności reporter gazety Chicago Tribune, Mr Joe Hashek.
Pomimo to sprawozdawca New-York-Heralda, Bill Prittom, bawił przez cały czas na St.
Kilǳie w przebraniu kelnera i ego pióru zawǳięczamy tych kilka wiadomości, które na-
wet po późnie szych ǳie owych katastrofach przechowały się o tym pamiętnym z eźǳie.

Pan Bill Prittom twierǳił, że ta wysoka konferenc a polityczna dlatego odbywała
się na mie scu tak opuszczonym, aby była wyłączona bezpośrednia ingerenc a Absolu-
tu na e uchwały. Wszęǳie inǳie mogło się zdarzyć, że Absolut zdołałby się wśliznąć
w zgromaǳenie mężów tak dosto nych w postaci natchnienia, oświecenia, albo i cudu, co
w wyższe polityce byłoby oczywiście rzeczą wprost niesłychaną. Zda e się, że pierwszym
celem konferenc i było porozumienie się w polityce kolonialne . Państwa miały się po-
rozumieć i zobowiązać, że nie będą popierały ruchów religĳnych na terytoriach innych
państw. Podnietą ku temu była agitac a niemiecka w Kongu i Senegambii, dale ta ne
wpływy ancuskie przy wybuchu mahdyzmu w angielskich strefach mahometańskich,
a przede wszystkim apońskie przesyłki Karburatorów do Bengalu, gǳie wrzała straszliwa
rewolta na różnie szych sekt. Narady odbywały się przy drzwiach zamkniętych. Wydano
edynie komunikat, że Niemcom przyzna e się sferę wpływów w Kurdystanie, a Japonii na
niektórych wyspach greckich. So usz angielsko- apoński i ancusko-niemiecko-rosy ski
znalazły tu w pełni wyraz wielkie serdeczności.

Po południu przy echał osobno na torpedowcu pan G. H. Bondy i został przy ęty na
audienc i Na wyższe Rady.

Dopiero około goǳiny piąte (według czasu angielskiego) zebrali się dosto ni dyplo-
maci przy obieǳie i Bill Prittom miał przy te sposobności możność słuchania rozmów
przedstawicieli Wysokich Umawia ących się Stron na własne uszy. Po obieǳie rozma-
wiali o sporcie i aktorkach. Sir O’Patterney z białogrzywą głową poety i z bystrymi oczami
rozmawiał żywo o połowie łososi z ego ekscelenc ą premierem Dudieu, którego żywe ru-
chy, donośny głos i pewne je ne sais quoi⁹⁹ zdraǳały dawnego adwokata. Baron Janato,
odsuwa ąc wszelki napó , słucha milcząc i uśmiecha się, akby miał usta pełne wody. Dr
Wurm przerzuca karty akt, generał Buchtin przechaǳa się po sali z księciem Trivelino,
Horatio Bumm, zupełnie sam, robi na bilarǳie serię karamboli (wiǳiałem ego pięk-
ny tripple-boussard przez rękę, który oceniłby należycie każdy znawca), podczas gdy Mr
Kei, podobny do barǳo żółte i barǳo wysuszone staruszki, przebiera akiś buddy ski
różaniec: est on mandarynem¹⁰⁰ w swoim państwie Słońca.

Nagle wszyscy dyplomaci skupia ą się dokoła pana Dudieu, który opowiada:
— Tak est, panowie, c’est ça¹⁰¹. Nie możemy wobec Niego pozostać obo ętni. Trzeba

Go albo uznać, albo odmówić Mu uznania. My Francuzi esteśmy racze za tym drugim.
— Dlatego, że u was ǳiała ako antymilitarysta — rzekł nie bez pewne złośliwości

książę Trivelino.
— Nie, panowie — zawołał Dudieu — na to nie liczcie. Armia ancuska est nie-

tknięta. Jako antymilitarysta! Wielkie rzeczy! U nas było uż tylu antymilitarystów! Pa-
nowie, dobrze Go pilnu cie: est to demagog, komunista, un bigot¹⁰², diabli wieǳą co

⁹⁶Dudieu — nazwisko znaczące: . du dieu oznacza boski, związany z bogiem. [przypis edytorski]
⁹⁷Wurm — nazwisko znaczące: niem. Wurm oznacza robaka. [przypis edytorski]
⁹⁸Trivelino — nazwisko znaczące: Trivelino to typ z komedii dell’arte, postać sprytnego sługi. [przypis edy-

torski]
⁹⁹je ne sais quoi (.: nie wiem co) — coś nieokreślonego, ale wyraźnie zauważalnego; na częście : szczególne

wrażenie (głównie pozytywne), akie wywiera dana osoba. [przypis edytorski]
¹⁰⁰mandaryn — wysoki urzędnik w Chinach w czasach cesarstwa. [przypis edytorski]
¹⁰¹c’est ça — o to choǳi. [.: to est to. Red. WL] [przypis tłumacza]
¹⁰²un bigot (.) — pobożniś. [przypis tłumacza]
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tam eszcze, ale zawsze radykał. Oui, un rabouliste¹⁰³, c’est ça¹⁰⁴. Trzyma się na ǳikszych
popularnych haseł. Iǳie z tłumami. U was, Wasza Książęca Mość — zwrócił się nagle do
księcia Trivelino — est nac onalistą i upa a się iluz ami imperium rzymskiego. Ale bacz-
ność, książę, takim est tylko po miastach, podczas gdy na prowinc i trzyma z klechami
i wyczynia mariańskie cuda. Jedną ręką pracu e dla Watykanu, drugą dla Kwirynału. Al-
bo est w tym akiś ego zamiar, albo… czy a wiem. Moi panowie, możemy powieǳieć
to sobie szczerze: wszyscy mamy z Nim kłopoty niemałe.

— U nas — rzekł w zamyśleniu Horatio Bumm, opiera ąc się na kĳu bilardowym
— interesu e się także sportem. Indeed, a big sportsman¹⁰⁵. Faworyzu e wszystkie roǳa e
gier sportowych. Osiągnął ba eczne rekordy w sporcie i w sektach. Jest soc alistą. Trzyma
z mokrymi. Zamienia wodę w drinks¹⁰⁶. Niedawno temu na bankiecie w Białym Domu
wszyscy, ech, wszyscy się strasznie podgazowali. Wiecie, pili tylko wodę, ale On im ą
w żołądku przemienił w drinks.

— To ǳiwne — wywoǳił Sir O’Patterney — u nas wygląda racze konserwatywnie.
Zachowu e się ak wszechmocny clergyman¹⁰⁷. Meetings¹⁰⁸, pochody, kazania na ulicach
i such things¹⁰⁹. Sąǳę, że est przeciwny nam, liberałom.

Baron Janato ozwał się z uśmiechem:
— U nas est ak u siebie. Barǳo, barǳo miły Bóg. Barǳo się przystosował. Barǳo

wielki Japończyk.
— Jaki tam znowu Japończyk! — zawołał warkliwie generał Buchtin. — Co wy

gadacie, batiuszka! To Ros anin, prawǳiwy Rus, Słowianin. Szeroka ruska dusza, Eks-
celenc o. Trzyma z nami, mużykami¹¹⁰. Niedawno temu nasz archimandryta¹¹¹ urząǳił
mu proces ę: ǳiesięć tysięcy świeczek a ludu, gaspada¹¹², ak maku. Z echały się dusze
chrześcĳańskie z całe matuszki Rosĳi. I cudy nam robi, O ciec nasz — dodał generał,
żegna ąc się i kłania ąc po pas.

Cesarski kanclerz niemiecki podszedł do rozmawia ących i po chwili milczącego przy- Naród, Polityka
słuchiwania się rozmowie, rzekł:

— Tak, potrafi podobać się ludowi. Wszęǳie przybiera mentalność danego kra u. Jak
na swó wiek est zdumiewa ąco ruchliwy. My to stwierǳamy na sąsiadach. W Czechach
na przykład zachowu e się ako kolosalny indywidualista. Każdy ma tam swó Absolut na
własną rękę. U nas mamy Absolut państwowy. U nas Absolut do rzał natychmiast do
wyższego państwowego uświadomienia. W Polsce ǳiała niby akiś gatunek alkoholu…
U nas ǳiała… ako… ako… höhere Verordnung, verstehen sie mich¹¹³.

— Czy także w waszych kra ach katolickich? — z uśmiechem pytał książę Trivelino.
— To są takie lokalne różnice — odpowieǳiał dr Wurm. — Niech panowie tego nie

przecenia ą. Niemcy są tak z ednoczone, ak nigdy dotąd. Ale ǳięku ę wasze książęce
mości za katolickie Karburatory, które do nas przemycacie. Na szczęście są kiepskie, ak
wszystkie włoskie wyroby.

— Spoko nie, spoko nie, panowie — wtrącił się w rozmowę Sir O’Patterney. —
W zagadnieniach religĳnych neutralność! Co do mnie, to łososie łowię na haczyk dwo-
isty. Onegda złowiłem łososia takie długości. Wiǳicie panowie? Czternaście funtów.

— A nunc usz papieski? — zapytał dr Wurm.
— Stolica Święta prosi, abyśmy utrzymali pokó za wszelką cenę. Żąda, aby misty-

cyzm został policy nie zakazany. W Anglii nie da się tego zrobić w ogóle… Mówię wam,

¹⁰³rabouliste — por. ang. rabulistic, z łac. rabula: krzykliwy adwokat, nieudolny prawnik skupia ący się na
drobiazgach. [przypis edytorski]

¹⁰⁴oui, un rabouliste (.) — tak est, krzykacz. [przypis tłumacza]
¹⁰⁵Indeed, a big sportsman (ang.) — naprawdę wielki sportowiec. [przypis tłumacza]
¹⁰⁶drinks (ang.) — napo e. [przypis tłumacza]
¹⁰⁷clergyman (ang.) — duchowny. [przypis tłumacza]
¹⁰⁸meetings (ang.) — wiece. [przypis tłumacza]
¹⁰⁹such things (ang.) — takie rzeczy. [przypis tłumacza]
¹¹⁰mużyk (ros. мужик) — chłop. [przypis edytorski]
¹¹¹archimandryta (gr. ἀρχιμανδρίτης, archimandritis: szef owczarni) — duchowny sprawu ący właǳę nad

klasztorem w Kościele prawosławnym, odpowiednik katolickiego opata. [przypis edytorski]
¹¹²gaspada (z ros.) — panowie. [przypis tłumacza]
¹¹³höhere Verordnung, verstehen sie mich (niem.) — wyższe rozporząǳenie, rozumiecie mnie, panowie? [przypis

tłumacza]
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panowie, czternaście funtów. Heaven¹¹⁴, musiałem się dobrze trzymać, żeby nie wpaść
w wodę.

Baron Janato uśmiechnął się eszcze grzecznie :
— Ale my nie chcemy neutralności. On est wielki Japończyk. Cały świat może przy-

ąć apońską wiarę. My także chcemy rozsyłać po świecie mis onarzy i nauczać wiary.
— Panie baronie — rzekł O’Patterney barǳo poważnie — wie pan, że świetne sto-

sunki naszych państw…
— Anglia może przy ąć wiarę apońską — uśmiechał się baron Janato — i stosunki

będą eszcze świetnie sze.
— Słucha , batiuszka — zawołał generał Buchtin — nie chcemy żadnych apońskich

wiar. Jeżeli ma być wiara, to niech bęǳie prawosławna. Niby dlaczego? A dlatego po
pierwsze, że est prawosławna, po drugie, że est ruska, po trzecie, że tego chce nasz
Car, a po czwarte, że my mamy, mości panowie, na większe wo sko. Ja, moi panowie,
prosto po żołniersku: po prawǳie i sprawiedliwości. Jeśli uż akaś wiara, to tylko nasza
prawosławna.

— Da cież spokó , panowie — rzekł wzburzony Sir O’Patterney. — Nie na to się tu
zebraliśmy przecie!

— Całkiem słusznie — rzekł dr Wurm. — Musimy się porozumieć co do wspólnego
démarche¹¹⁵ wobec Boga.

— Którego? — rzekł nagle chiński pełnomocnik Mr Kei, podnosząc wreszcie po-
marszczone powieki.

— Którego? — powtórzył zaskoczony dr Wurm. — Przecież est chyba tylko eden.
— Nasz apoński — uśmiechał się przymilnie baron Janato.
— Prawosławny, batiuszka, i żaden inny! — krzyczał generał, czerwony ak indyk.
— Budda — rzekł Mr Kei i spuścił powieki, całkiem uż teraz podobny do wyschłe

mumii.
Sir O’Patterney zerwał się gwałtownie.
— Gentlemani — rzekł — proszę, pó dźcie za mną.
Po czym panowie dyplomaci udali się znowu na salę obrad. O ósme wieczorem wy-

biegła ego ekscelenc a generał Buchtin, z twarzą uż purpurową i z pięściami zaciśnięty-
mi. Za nim dr Wurm, układa ąc swo e akta. Sir O’Patterney, nie licząc się ze względami
grzecznościowymi, wychoǳił z kapeluszem na głowie, barǳo czerwony, za nim szedł
zamilkły M. Dudieu. Książę Trivelino oddala się blady, za nim baron Janato, stale się
uśmiecha ąc. Jako ostatni wyszedł Mr Kei, z oczami spuszczonymi, przesuwa ąc w pal-
cach paciorki arcydługiego różańca.

Na tym kończy się sprawozdanie, które pan Bill Prittom ogłosił w „Heralǳie”. Urzę-
dowego komunikatu o te konferenc i nie wydano — prócz wspomnianego uż o strefach
wpływów — a eśli nawet zapadła aka uchwała, to niewiele była warta. Albowiem „w
łonie ǳie ów”, ak brzmi termin ginekologiczno-historyczny, przygotowywały się wyda-
rzenia nieoczekiwane.
. 
Na górach pada śnieg. Sypie wielkimi, cichymi płatkami uż całą noc. Nowego śniegu Zima
napadało na pół metra, ale padać nie przesta e. Milczenie spływa na lasy. Tylko czasem
trzaśnie gałąź przeciążona śniegiem i e trzaśnięcie toru e sobie krótką drogę przez za-
śnieżoną, zgęszczoną ciszę.

Potem wzmógł się mróz i z pruskie strony nadleciał lodowaty wiatr. Delikatne płatki
przemienia ą się w kłu ącą kaszę bĳącą prosto w twarz. Opadły śnieg podnosi się z ziemi
ostrymi igiełkami i wiru e w powietrzu. Z drzew sypią się obłoki białego kurzu, szybko
lecą nad ziemią, krążą i wznoszą się ku mrocznemu niebu. Sypie się śnieg od ziemi ku
chmurom.

Gałęzie głębokich lasów zgrzyta ą i skrzypią. Z ciężkim trzaskiem łamie się sosna
i miażdży młododrzew. Ale te ostre dźwięki są akby porozmiatane i porozwiewane gwiż-

¹¹⁴Heaven (ang.) — Nieba. [przypis tłumacza]
¹¹⁵démarche (polit., .) — oświadczenie a. wystąpienie dyplomatyczne ednego państwa wobec drugiego

w konkretne sprawie. [przypis edytorski]
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dżącym huczącym, skuczącym, ostrym, przerywanym hukiem wiatru. Gdy huk na chwil-
kę usta e, słyszysz pod nogami piskliwy chrzęst zmarzłego śniegu, akbyś deptał po tłu-
czonym, sproszkowanym szkle.

Nad Spindelmühle toru e sobie drogę posłaniec telegrafu. W wysokim śniegu wędru e
się diabelnie ciężko. Posłaniec ściągnął czapkę na uszy i owiązał ą czerwoną chustką. Na
rękach ma wełniane rękawice, a na szyi pstrokaty szal i eszcze mu zimno. No, myśli sobie,
za półtore goǳiny wygrzebię się przecie na Niedźwieǳi Dół, a na schoǳenie pożyczę
sobie sanki. Diabli nadali, że luǳiom chce się posyłać depesze w taką niepogodę!

Koło ǲiewczęce Kładki wichura porwała posłańca i pokręciła nim sobie w kółko. Poświęcenie,
NiebezpieczeństwoZdrętwiałymi rękami złapał się za słupek tablicy turystyczne . — Jezus Maria — rzekł

sobie — ależ to musi przecie ustać wreszcie! — Naprzeciwko niego w wolne przestrzeni
pęǳiła masa śniegu, ak obłok. Coraz bliże , est tuż, teraz tylko wstrzymać oddech…
Tysiące igiełek kłu e go w twarz, włazi za kark; w spodniach est gǳieś szczelina i przez
nią dobiera się śnieg do gołego ciała. Pod zmarzłym ubraniem człowiek est mokry. Obłok
przeleciał i posłaniec ma ochotę wrócić na pocztę. Inżynier Marek — powtarza sobie adres
depeszy — to nawet nietute szy. Ale telegram est express. Kto wie, o co tam choǳi.
Może roǳina, czy a wiem…

Przycichło trochę i posłaniec ruszył przez ǲiewczęcą Kładkę i wzdłuż potoku pod
górę. Śnieg skrzypiał pod ciężkimi butami i było mu rozpaczliwie zimno. Wiatr zawył
znowu i całe masy śniegu walą się z drzew prosto na głowę posłańca i za kołnierz. Po
plecach spływa mu strumyczek lodowate wody. Ale na gorsze to, że sypki śnieg est
diabelnie śliski, a droga iǳie pod górę.

W te właśnie chwili rozpętał się huragan śniegowy.
Waliło się z góry coś, akby biały trzaska ący mur. Zanim zdołał się odwrócić, cała

wściekłość wichury zwaliła go śniegiem w twarz. Schylił się i ciężko dyszał. Zrobił parę
kroków i upadł. Usiadł tyłem do wiatru, ale ogarnął go niepokó , że zostanie zasypany
śniegiem. Wstał, próbu ąc iść dale , ale znowu się pośliznął i upadł na ręce. Wstał eszcze
raz i z echał na brzuchu parę metrów w dół. Przytrzymał się drzewa i otwartymi ustami
chwytał powietrze. Lazł teraz na czworakach. Do stu diabłów, muszę przecie dostać się
na górę! Aby nie ugrząźć tuta ! Po twarzy spływał mu topnie ący śnieg i pot. Śnieg go
oślepiał, wydawało mu się, że zgubił drogę, zapłakał na głos i pełzał pod górę. Ale na
czworakach lezie się ciężko, i to eszcze w długie kapocie. Stanął tedy i zmaga ąc się
z wichurą, ruszył naprzód. Gdy się posunął o pół kroku naprzód, to z eżdżał dwa kroki
na dół. Znowu posunął się trochę, ale się pośliznął i z twarzą w śniegu z eżdżał ze zbocza.
Gdy wstał, spostrzegł, że zgubił kĳ.

A tymczasem nad górami lecą chmary śniegu, zaczepia ą się o skały, świszczą, stę-
ka ą, wiru ą. Posłaniec szlocha, akby miał czkawkę; wysilony i wystraszony zrobi krok,
przystanie, żeby złapać powietrza, znowu krok, znowu odetchnąć i eszcze krok… Jezu
Chryste! Łapie się drzew. Która też może być goǳina? Wy ął z kieszeni kamizelki swo ą
cebulę w żółtym prze rzystym futerale, lecz i do futerału wdarł się śnieg. Wszystko zale-
pione śniegiem. Może to uż zapada mrok. Zawrócić? Ale przecież a uż muszę być na
górze!

Ciosy wiatru przemieniły się w nieprzerwane wianie. Chmury walą się prosto po
zboczu, ciemna brudnawa mgła est pełna płatów śniegowych. Śnieg leci poziomo prosto
w twarz i zalepia oczy, usta, nos. Mokrymi, zdrętwiałymi palcami trzeba ten na poły
stopniały śnieg usuwać z uszu, z oczu… Posłaniec est z przodu zawalony grubą, ciężką
warstwą śniegu. Jego płaszcz zgina się ciężko, bo est sztywny i ciężki ak deska. Do
podeszew lgnie coraz więce śniegu i buty sta ą się ciężkie ak ołów. A w boru coraz
ciemnie . Przecież na Boga, nie może być więce ak druga goǳina!

Nagle zwalił się żółtozielony mrok i śnieg padał lawinowo. Kłaki śniegu duże ak
pięść, wilgotne i ciężkie, lecą i wiru ą tak gęsto, że granica mięǳy ziemią a powietrzem
znika. Nie widać własnego nosa. Wdychasz kłaki śniegu, brniesz przez wiru ącą zawie ę,
która sięga ci wysoko ponad głowę, stąpasz na ślepo ak kret ry ący sobie ścieżkę w śnie-
gowe masie. Jedyny instynkt: iść naprzód. Jedyne pragnienie: oddychać czymś innym,
niż śniegiem. Coraz trudnie wyciągać nogi ze śniegu. Brniesz przez zaspę, która sięga ci
poza kolana. Wyrywasz nogę z gąszczu śnieżnego, który natychmiast zamyka się za tobą.
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Tymczasem gǳieś tam po miastach, na dole, pada ą rzadkie płatki śniegu i zaraz
topnie ą w czarnym błocie. W sklepach zapala ą światło, w kawiarniach asno, luǳie sieǳą
pod lampami elektrycznymi i szemrzą, że taki ǳisia paskudny, ciemny ǳień. Niezliczone
światła rozbłysku ą po wielkim mieście i iskrzą się w wodnistym błocie.

Jedyne światełko świeci na zawiane śniegiem górskie łące. Z trudem przebĳa się przez
pada ący śnieg, zda e się kręcić, przygasać, ale płonie i ży e. Buda w Niedźwieǳim Dole
świeci.

Była uż goǳina piąta, a więc całkiem ciemno, gdy przed Niedźwieǳią Budą zatrzy-
mało się coś bezkształtnego. To „coś” rozłożyło grube, białe skrzydła i zaczęło tłuc nimi
o siebie i zǳierać grube pokrywy śniegu. Spod śniegu ukazał się płaszcz, spod płaszcza
wy rzały nogi i zaczęły wściekłe tłuc w kamienny próg, żeby się uwolnić od przylepionego
śniegu. Był to pocztowiec ze Spindelmühle.

Wszedł do Budy i u rzał przy stole chudego pana. Chciał go pozdrowić, ale głos
zawiódł go zupełnie. Ozwał się tylko taki łagodny syk, aki wyda e para ulatu ąca ciasnym
otworem. Chudy pan wstał.

— Ależ, człowieku, gǳież to ciebie diabli noszą w takie zamieci? Przecież mogłeś
w tym barǳo łatwo skręcić kark!

Pocztowiec kiwnął głową i zasyczał niewyraźnie.
— Rozumu nie masz, człowieku! — zrzęǳił chuǳielec. — Panienko — wołał na

kelnerkę — niech no pani przyniesie gorące herbaty! No, gada cie, o ciec, gǳie was tu
licho niosło? Na Niedźwieǳią Budę?

Posłaniec zaprzeczył ruchem głowy i otworzył skórzaną torbę. Była pełna śniegu.
Z trudem wygrzebał z nie telegram tak zamarzły, że chrzęścił.

— Chchichcharek? — wyszeptał.
— Co? — pytał chudy pan.
— In-ży-nier… Ma-rek?… — sylabizował posłaniec z wielkim wysiłkiem i z wyrzu-

tem w spo rzeniu.
— To a estem Marek — zawołał chudy pan. — Czy est co dla mnie? Dawa pan

pręǳe !
Inżynier Marek otworzył depeszę. Było w nie :
Two e przypuszczenia potwierǳone. Bondy.
Więce nic.

.  
W redakc i gazety „Lidové Noviny” praca szła na całego. Telefonista krzyczał w tubę
telefoniczną, kłócąc się zaciekle z panienką z centrali. Szczękały nożyce, trzaskała maszyna
do pisania, a pan Keval sieǳiał na stole i bu ał nogami.

— Kazanie na Wacławskim Placu pierwszy sort — mówi półgłosem. — Jakiś anar- Asceta
chista głosi tam dobrowolne ubóstwo. Szczu e luǳi, że byli ako te lilie polne. Broǳiszcze
ma po pas. Aż strach, ileż teraz est takich brodatych chłopów. Każdy ak apostoł.

— Mhm — odpowieǳiał stary pan Re zek, grzebiąc w arkuszach Agenc i Telegra-
ficzne .

— Od czego też rosną takie wielkie broǳiska? — zastanowił się pan Keval. — Nie
sąǳi pan, panie Re zek, że i na to może mieć wpływ ten Absolut? Wiesz pan, bo ę się,
że i a tak obrosnę. Pomyśl pan: po sam pas!

— Mhm — rzekł z wielkim zastanowieniem pan Re zek.
— Na placu Havliczka est ǳisia nabożeństwo Wolne Myśli. A na placu Tyla wy-

czynia cuda proboszcz Nowaczek. Zobaczy pan, że znowu daǳą sobie po zębach. Wczora
uzdrowił ten Nowaczek chromego od uroǳenia. Potem był pochód, a ten chromy sprał
akiegoś Żyda. Złamał mu trzy żebra, czy nawet więce . Że niby tamten był sy onista.

— Mhm — przyświadczył pan Re zek, podkreśla ąc i przekreśla ąc różne wiadomości.
— ǲisia na pewno bęǳie znowu bĳatyka — mówił Cyryl Keval. — Postępowcy

ma ą meeting na Staromie skim Rynku. Znowu wywrzasku ą swo e „Precz z Rzymem”!
A pater Nowaczek organizu e Machabe czyków, wie pan, taką katolicką, zbro ną bo-
ówkę. Bęǳie grubszy szpas. Arcybiskup zakazał Nowaczkowi robienia cudów, ale ta
wielebnostka wściekła się po prostu. Nawet umarłych uż wskrzesza.
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— Mhm — zgoǳił się pan Re zek i kreślił dale .
— Pisała do mnie matka — rozwoǳił się Cyryl Keval półgłosem. — Tam u nas na

Morawach, koło Hustopecza i w okolicy, mocno się sierǳą na Czechów. Że to heretyki,
bezbożniki i niedowiarki, że wyna du ą akichś nowych bogów i eszcze to i owo. Zastrzelili
tam ga owego za to, że Czech. Wszęǳie się kotłu e.

— Mhm — przyznał pan Re zek.
— Nawet w synagoǳe się pobili — dodał pan Keval. — Sy oniści okrutnie sprali

tych, co wierzą w Baala. Trzech tam zatłukli na śmierć. A komuniści, wiesz pan, rozpadli
się… Byłbym o tym zapomniał, a to takie szpasowne. Teraz będą mistyczni komuni-
ści, niby lewica. Potem idą Christianie, Marianie, Sc entyści, Rezurekc oniści, Joannici
włókiennicy, Joannici metalowcy, Joannici górnicy i eszcze coś siedem party ¹¹⁶. Teraz
urywa ą sobie łby o Kasy Chorych¹¹⁷ i domy robotnicze. ǲisia wpadnę mięǳy nich;
zobaczy się… Na popołudnie ostre pogotowie, ale tymczasem Koszary Wrszowickie po-
słały ultimatum Koszarom Czernińskim, domaga ąc się uznania Wrszowickiego dogmatu
o Trzech Stopniach Odkupienia. A eśli się nie zgoǳą, to mogą stawić się na Sandberku
i bęǳie bitwa. Wrszowickie Koszary zabarykadowały się, żołnierze poustawiali karabiny
maszynowe na oknach i wypowieǳieli wo nę. Oblega ich siódmy pułk dragonów. Straż
zamkowa i cztery lekkie baterie. Po upływie sześciu goǳin ma się rozpocząć strzelanie.
He , panie Re zek, co za uciecha być na świecie w takie czasy!

— Mhm — mruknął pan Re zek.
— Aha, na uniwersytecie też niczego sobie — wywoǳił półgłosem dale pan Keval.

— Tam wyǳiał przyrodniczy i historyczny dały sobie zdrowo po zębach. Wyǳiał przy-
rodniczy odrzuca ob awienie i wyzna e panteizm. Na czele sto ą profesorowie, a ǳiekan
Radl sam niósł sztandar. Historycy obsaǳili bibliotekę w Klementinum i bronili się roz-
paczliwie, tłukąc przeciwników głównie księgami. ǲiekan Radl dostał w łeb oprawnym
Velenowskim i zginął na mie scu. Widać wstrząs mózgu. Arne Novak został ciężko pora-
niony ednym z tomów Odkryć i Wynalazków. W końcu historycy zasypali napastników
zbiorowym wydaniem pism Jana Vrby. Teraz pracu ą tam saperzy. Wygrzebali dotychczas
siedmiu zabitych, mięǳy nimi trzech docentów. Uważam, że zasypanych est na wyże
trzyǳiestu.

— Mhm — przy wtórzył pan Re zek.
— A Sparta¹¹⁸, proszę pana — gadał Keval akby w łagodnym natchnieniu — ogłosiła Sport

ako edynego boga starogreckiego Dia, podczas gdy Slavia est za Światowidem. W nie-
ǳielę bęǳie mecz na Letnie mięǳy obu bogami. Oba kluby, prócz kopaczek, będą
uzbro one także w ręczne granaty. Prócz tego Slavia ma podobno karabiny maszynowe,
a Sparta edno ǳiało dwunastocentymetrowe. Ogromny popyt na bilety. Zwolennicy
obu klubów zbro ą się gorączkowo. Bęǳie na co popatrzeć. Myślę, że Zeus wygra.

— Mhm — rzekł pan Re zek — ale teraz mógłby pan prze rzeć pocztę.
— Prze rzeć można — zgaǳał się pan Cyryl Keval. — No cóż, człowiek przyzwyczaił

się nawet do Boga. Co nowego w Agenc i?
— Nic osobliwego — mruczał pan Re zek. — Krwawe demonstrac e w Rzymie.

W Ulsterze się tłuką. Wiesz pan, irlanǳcy katolicy… St. Kilda została zdemolowana.
W Budapeszcie pogromy. We Franc i schizma. Po awili się tam znowu waldensowie,
a w Monasterze nowochrzczeńcy. W Bolonii wybrano antypapę, nie akiego patera Mar-
cina z braci bosych¹¹⁹. I tak dale . Niech pan prze rzy listy, dobrze?

Cyryl Keval zamilkł i otwierał list za listem. Było ich kilkaset sztuk. Przeczytał ich
ledwo sześć, i uż nie mógł wytrzymać.

¹¹⁶partyj — ǳiś powszechna forma D. lm: partii. [przypis edytorski]
¹¹⁷Kasa Chorych — instytuc a zapewnia ąca ubezpieczonym w nie osobom bezpłatną pomoc medyczną oraz

zasiłki pieniężne podczas choroby; pierwsza w Polsce kasa chorych powstała w roku , w  kasy chorych
przekształcono w centralną Ubezpieczalnię Społeczną, naǳorowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
[przypis edytorski]

¹¹⁸Sparta, Slavia — tu: nazwy klubów sportowych. [przypis edytorski]
¹¹⁹bracia bosi — pod taką nazwą może kryć się kilka zgromaǳeń, np. karmelici bosi (łac. Ordo Fratrum

Carmelitarum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo) lub augustianie bosi. [przypis edy-
torski]

 Č Fabryka Absolutu 



— E, proszę pana, wszystko to na edno kopyto — zawołał. — Na przykład to…
Z Chruǳimia¹²⁰. Szanowna Redakc o! Jako stary prenumerator, niezawodnie zaintere-
su e to Szanownych Panów i Czytelników oraz całą publiczność — co za styl pokieł-
baszony, rzekł Keval — wielki cud, który uczynił mie scowy proboszcz Zakoupil… —
I tak dale . W Jiczynie¹²¹ cud uczynił magazynier spółǳielni, a w Beneszowie kierownik
szkoły. W Chocieborzu¹²² nawet akaś trafikantka¹²³, wdowa Jirakowa. Jakże tu czytać to
wszystko!

Przez chwilę panowała znowu robotna cisza.
— Psiakość, panie Re zek, wiesz pan, co byłoby sensac ą pierwsze klasy? Prawǳiwą Cud

kaczką indy ską? — zapalał się znowu Keval. — Oto, żeby się gǳieś coś stało w sposób
naturalny, bez cudu. Ale pewno nikt by w to nie chciał wierzyć. Poczeka pan, wymyślę
coś naturalnego.

Znowu chwila ciszy.
— Ech, proszę pana — ęczał KevaL — Nie umiem wymyślić nic naturalnego. Gdy

się nad tym zastanowić, to w gruncie rzeczy wszystko est cudowne. Wszystko, co istnie e,
est akąś magią.

Wszedł do poko u redaktor naczelny.
— Który z panów ekscerpował „Trybunę”? Ona ma wiadomości, których my nie

mieliśmy.
— Jakie wiadomości? — pytał pan Re zek.
— W rubryce gospodarcze . Amerykańskie konsorc um zakupiło na Oceanie Spo-

ko nym wyspy i odna mu e e. Taki malutki atol koralowy za pięćǳiesiąt tysięcy dola-
rów rocznie. Wielki popyt także z europe skiego kontynentu. Akc e uż po dwa tysiące
i siedemset. G. H. Bondy ma akc i za sto dwaǳieścia milionów. A my te rzeczy nie
podaliśmy!

Naczelny redaktor pourągał chwilę i trzasnął drzwiami.
— Uważa cie, panie Re zek — odezwał się Keval — mam ciekawy list. Szanowna Re-

dakc o! Daru cie, panowie, że a, stary patriota, pamięta ący złe czasy ucisku i pochmurne
dni niewoli, podnoszę głos swó oskarża ący i proszę Was, abyście bystrym piórem swoim
przedłożyli narodowi zatroskany i wielce zaniepoko ony głos nasz, starych patriotów itd.
A dale : — Wiǳimy nasz sławny naród starożytny podszczuwany brat przeciwko bratu.
Niezliczone partie, sekty i kościoły, ako wilcy gryzą się i w nienawiści duszą się wza em-
nie… — Jakiś stary stry aszek, bo ma ogromnie roztrzęsione pismo… — A odwieczny
nasz nieprzy aciel obchoǳi nas wokoło ako lew ryczący i rzuca w lud germańskie hasło:
Precz z Rzymem! A est w tym popierany przez fałszywych patriotów, którzy nad upra-
gnioną edność narodową swó interes party ny wynoszą. Wiǳimy okiem ducha zbliżanie
się nowych Lipan, kiedy to Czech przeciwko Czechowi pod osłoną akoby haseł religĳ-
nych występował i na niego nastawał, aż i pole całe trupami usiane było. I zaprawdę spełni
się słowo Pisma o królestwie w sobie rozǳielonym. I stanie się wielkie rąbanie i siekanie
ako powiada ą nasze prawǳiwe, bohaterskie rękopisy…

— Przestań pan — prosił pan Re zek.
— Niech pan poczeka, on tu gromi przerost party ¹²⁴ i kościołów. Powiada, że to

ǳieǳiczna choroba czeska… O tym nie może być na mnie sze wątpliwości, ak mawiał
doktor Kramarz. Dlatego zaklinamy was, abyście w te chwili ostatnie , gdy zewsząd grozi
niebezpieczeństwo wielkie i straszliwe, wezwali naród nasz, iżby się zespolił w całonarodo-
we edności ku obronie o czyzny. A eśli one ednocie potrzebna est więź kościelna, nie
bądźmyż protestantami, ani katolikami, ani monistami, ani tym mnie abstynentami, ale
przy mĳmy edyną słowiańską mocną i bratnią wiarę prawosławną, która nas scementu e
w edną roǳinę słowiańską i pozyska dla nas w burzliwych czasach ninie szych ochro-
nę potężnego monarchy słowiańskiego. Tych zasię, którzy by się zgodnie i dobrowolnie
do te sławne myśli wszechsłowiańskie nie przyłączyli, niech moc właǳy państwowe ,
owszem i wszelka inna moc naǳwycza na dozwolonym naciskiem przymusza, iżby swo e

¹²⁰Chruǳim, czes. Chrudim — miasto w środkowe części Czech. [przypis edytorski]
¹²¹Jiczyn — miasto w płn. części Czech. [przypis edytorski]
¹²²Chociebórz, czes. Chotěboř, niem. Chotiebors — miasto w środkowe części Czech. [przypis edytorski]
¹²³trafikantka — właścicielka sklepiku z wyrobami tytoniowymi. [przypis edytorski]
¹²⁴partyj — ǳiś powszechna forma D. lm: partii. [przypis edytorski]
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party ne i sekciarskie interesy ednocie całonarodowe ofiarować byli gotowi. I tak dale .
Podpisano: stary patriota. Co pan na to?

— Nic — odpowieǳiał pan Re zek.
— Ja sąǳę, że ednak w tym coś est — zaczął Keval, ale w te chwili wszedł telefonista

i rzekł:
— Z Monachium telefonu ą, że wczora wybuchła w Niemczech wo na domowa, czy

religĳna. Czy coś w tym guście. Czy warto zamieścić o tym wzmiankę w nasze gazecie?
.  
Do goǳiny edenaste wieczorem doszły do redakc i „Lidovych novin” następu ące wia-
domości telefoniczne:

Agenc a Telegraficzna. Monachium.  bm. Według W. T. B. wybuchły wczora
w Augsburgu¹²⁵ krwawe demonstrac e. Zabito siedemǳiesięciu protestantów. Demon-
strac e trwa ą.

Ag. Tel. Berlin.  bm. Urzędowo komuniku ą, że liczba zabitych i rannych w Au-
gsburgu nie przekracza dwunastu. Polic a utrzymu e porządek.

Tel. Własny. Lugano.  bm. Według wiarygodnych informac i liczba ofiar w Au-
gsburgu przekroczyła uż pięć tysięcy. Komunikac a kole owa z północnymi Niemcami
przerwana. Bawarska rada ministrów obradu e w permanenc i. Cesarz niemiecki przerwał
polowanie i wraca do Berlina.

Ag. Tel.  bm. ǲisia o goǳinie  rano rząd bawarski wypowieǳiał Prusom świętą
wo nę.

Dnia następnego pan Cyryl Keval był uż w Bawarii i z ego stosunkowo wiernego
sprawozdania poda emy następu ące agmenty:

„W augsburskie fabryce ołówków Schollera  bm. o goǳ. -te wie-
czorem katoliccy robotnicy pobili protestanckiego ma stra z powodu akie-
goś sporu dotyczącego mariańskiego kultu. W nocy było spoko nie, ale dnia
następnego o goǳinie  rano wszyscy katoliccy robotnicy opuścili fabryki
i domagali się zwolnienia pracowników protestanckich. Fabrykant Scholler
zabity, dwa dyrektorzy zastrzeleni. Kler zmuszono przemocą, aby kroczył
na czele pochodu z monstranc ami. Arcybiskup dr Lenz, który wyszedł, aby
uspokoić manifestantów, został wrzucony do rzeki Lech. Soc alno-demo-
kratyczni przywódcy próbowali przemawiać, ale musieli uciec do synagogi.
O goǳinie -te synagoga została zburzona dynamitem. Podczas plądro-
wania żydowskich i protestanckich sklepów doszło do strzelaniny i licznych
pożarów, rada mie ska znaczną większością głosów uchwaliła spec alne nabo-
żeństwo do P. M. P. i wydała ognistą odezwę do katolickich narodów świata,
aby chwyciły za broń w obronie wiary święte . Po rozpowszechnieniu tych
wiadomości doszło do różnych manifestac i w innych miastach bawarskich.
W Monachium o goǳinie -te wielkie zgromaǳenie ludowe przy niesły-
chanym entuz azmie przy ęło rezoluc ę o oderwaniu ziem południowych od
związkowe Rzeszy niemieckie . Monachĳski rząd depeszował do Berlina,
że bierze na siebie odpowieǳialność za wszystko. Kanclerz Rzeszy dr Wurm
odwieǳił natychmiast ministra spraw wo skowych, który skierował do Ba-
warii   bagnetów z garnizonów saskich i nadreńskich. O goǳinie -e
po północy transporty te wykole ono na granicy bawarskie . Rannych żoł-
nierzy ostrzeliwano z karabinów maszynowych. O goǳinie -e rano rząd
monachĳski, łącznie z kra ami alpe skimi, uchwalił wypowieǳenie lutera-
nom wo ny święte .

Zda e się, iż w Berlinie nie tracą naǳiei co do poko owego zlikwidowa-
nia całego nieporozumienia. Do te chwili trwa mowa cesarza niemieckiego
w parlamencie, w które powiada on, że nie zna katolików ani protestantów,
lecz tylko Niemców. Północno-niemieckie wo ska są akoby koncentrowane

¹²⁵Augsburg — miasto w Bawarii, katolickim regionie na południu Niemiec, trzecie co do wielkości po Mo-
nachium i Norymberǳe. [przypis edytorski]
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na linii Erfurt — Gotha — Kassel. Katolickie wo sko iǳie w ogóle na Zwic-
kau i Rudolstadt, napotyka ąc edynie opór ludności. Miasto Greiz zostało
spalone, mieszkańcy częściowo wymordowani, częściowo zabrani do niewo-
li. Wiadomości o wielkie bitwie dotychczas nie potwierǳiły się. Uchodźcy
z Bayreuth opowiada ą, że od północy słychać grzmot ciężkich armat. Dwo-
rzec kole owy w Magdeburgu est podobno zburzony bombami lotników
bawarskich. Weimar płonie.

Tu w Monachium panu e nieopisany entuz azm. We wszystkich szko-
łach pracu ą komis e poborowe, tłumy ochotników wyczeku ą kolei nieraz
po dwaǳieścia goǳin. Na magistracie wywieszono głowy dwunastu pasto-
rów. W przepełnionych świątyniach kler musi dniem i nocą odprawiać na-
bożeństwa. Poseł, proboszcz Grosshuber, umarł ze zmęczenia przy ołtarzu.
Żyǳi, moniści, abstynenci i inni innowiercy zabarykadowali się w swoich
mieszkaniach. Bankier Rosenheim, przełożony religĳne gminy żydowskie ,
został ǳisia rano publicznie spalony na stosie.

Posłowie holenderski i duński zażądali swych paszportów. Amerykań-
ski poseł złożył protest przeciwko naruszeniu poko u, natomiast rząd włoski
zapewnił Bawarię, że zachowa neutralność szczególnie życzliwą.

Ulicami choǳą tłumy rekrutów i noszą sztandary z białym krzyżem
w czerwonym polu. Wznoszą okrzyki: Bóg tak chce! Panie tłumnie zgłasza-
ą się do służby samarytańskie i przygotowu ą lazarety. Sklepy przeważnie
pozamykane. Giełda także”.

*

Tak było  lutego. Naza utrz doszło do dość poważne bitwy na obu brzegach Werry.
Wo ska protestanckie nieco się cofnęły. Tego samego dnia padły także pierwsze strzały na
granicy belgĳsko-holenderskie . Anglia zarząǳiła mobilizac ę floty.

 lutego. Włochy zgoǳiły się na przemarsz wo ska hiszpańskiego, wysłanego na
pomoc Bawarii. Tyrolscy chłopi uzbro eni w kosy rzucili się na helweckich Szwa carów.

 lutego. Antypapa Marcin telegraficznie pobłogosławił wo ska bawarskie. Niezde-
cydowana bitwa pod Meiningen.

 lutego. Irlandia wypowieǳiała wo nę Anglii. W Brussie po awił się antykalif i roz-
winął zielony sztandar Proroka. Mobilizac a w państwach bałkańskich, rzezie w Mace-
donii.

 lutego. Przerwanie ontu północno-niemieckiego. Powszechne powstanie w In-
diach. Ogłoszenie wo ny mahometan przeciwko chrześcĳanom.

 lutego. Wo na grecko-włoska. Pierwsze starcia na terytorium albańskim.
 marca. Japońska flotylla wypłynęła na wschód przeciw USA.
 marca. Krzyżacy katoliccy obsaǳili Berlin. Jednocześnie w Szczecinie powstała

Unia państw protestanckich. Cesarz niemiecki, Kacper I, sta e osobiście na czele wo sk.
 marca. Dwumilionowa armia chińska iǳie naprzód, przekroczywszy granice sybe-

ry skie i mandżurskie. Wo sko antypapy Marcina zdobywa Rzym. Papież Urban chroni
się w Portugalii.

 marca. Hiszpania domaga się od rządu lizbońskiego wydania papieża Urbana. Po
odrzuceniu tego żądania wybucha ipso facto¹²⁶ wo na hiszpańsko-portugalska.

 marca. Południowo-amerykańskie państwa wysyła ą ultimatum do Unii północ-
no-amerykańskie . Żąda ą zniesienia prohibic i i zakazu wolności religĳne .

 marca. Japońskie wo sko wylądowało w Kalifornii i w Kolumbii Bryty skie .
Na prima aprilis sytuac a światowa przedstawiała się mnie więce tak: w Europie

środkowe rozgrywał się wielki konflikt katolicko-protestancki. Unia protestancka wy-
parła Krzyżaków z Berlina, trzymała się w Saksonii i okupowała także neutralne Czechy.
Dowódcą Pragi był przypadkiem, zaiste szczególnym, szweǳki generał-ma or Wrangel,

¹²⁶ipso facto (łac.: przez sam fakt) — z tego powodu, w konsekwenc i. [przypis edytorski]
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może potomek generała Wrangla z wo ny trzyǳiestoletnie . Natomiast Krzyżacy opano-
wali Holandię, którą zatopili morzem, przekopawszy tamy, dale cały Hanower i Holsz-
tyn aż po Lubekę, skąd wǳierali się do Danii. Wo owano bez pardonu. Miasto równano
z ziemią, mężczyzn mordowano, kobiety do lat pięćǳiesięciu gwałcono. Ale na pierw
niszczono nieprzy acielskie Karburatory. Świadkowie tych nad miarę krwawych walk za-
pewnia ą, że po obu stronach walczyły siły nadprzyroǳone. Zdarzało się czasem, że akaś
niewiǳialna ręka chwytała samolot i rzucała nim o ziemię, albo ak gdyby niewiǳialna
siła podchwyciła lecący ednomotorowy pocisk -centymetrowy i odrzuciła go nazad
w szeregi nieprzy acielskie. Szczególnie straszne były z awiska przy niszczeniu Karbura-
torów. Gdy akie miasto nieprzy acielskie zostało zdobyte, nastawała w nim niewiǳialna,
ale rozpaczliwa bitwa wokół mie scowych Karburatorów. Czasem zdarzało się coś, akby
trąba powietrzna, miażdżąca i rozprasza ąca cały gmach, w którym zna dował się Karbu-
rator, miało się wrażenie, ak gdyby ktoś dmuchnął w kupę pierza: cegły, belki i dachów-
ki wirowały w powietrzu ak akaś ǳika karuzela i kończyło się to zazwycza straszliwą
eksploz ą, która niweczyła wszystkie drzewa i budowle w promieniu do dwunastu kilo-
metrów i tworzyła le przeszło dwóchsetmetrowe głębokości. Siła detonac i wahała się
oczywiście, zależnie od wielkości danego Karburatora.

Wypuszczano gazy tru ące na oncie szerokości trzechset kilometrów, a gazy te spa- Wo na
lały nawet wegetac ę na rǳawy kolor. Ponieważ ednak te pełznące chmury nie ednokrot-
nie — znowuż ǳięki strategiczne interwenc i sił cudownych — powracały do własnych
szeregów, poniechano korzystania z oręża tak niepewnego.

Okazało się, że Absolut ataku e, ale z drugie strony, że się także broni. W walkach
używał broni niesłychane (trzęsień ziemi, cyklonów, deszczów, siarki, potopów, aniołów,
pomorów, szarańczy itd.) tak, że nie pozostawało nic innego, ak całkowita zmiana stra-
tegii. Zarzucono ataki masowe, stałe okopy, linie mie sca ufortyfikowane i tym podobne
nonsensy. Każdy żołnierz otrzymywał nóż, kule i kilka bomb, i tak uzbro ony ruszał na
własną rękę, aby zabić żołnierzyka, który miał na piersi krzyż innego koloru. Nie było
dwóch armii sto ących naprzeciwko siebie. Po prostu dane terytorium stawało się tere-
nem walki i na nim oba wo ska przenikały się wza emnie i wymordowywały się łebek po
łebku, aż się wreszcie pokazywało, do kogo dane terytorium należy. Jest to oczywiście
metoda barǳo krwawa, ale w gruncie rzeczy była w nie niewątpliwa siła przekonu ąca.

Taka była sytuac a w Europie środkowe . Na początku ma a wo ska protestanckie
wtargnęły przez Czechy do Austrii i Bawarii, podczas gdy wo ska katolickie za ęły Danię
i Pomorze. Holandia, ak uż powieǳieliśmy, znikła z mapy Europy w ogóle.

We Włoszech szalała walka mięǳy Marcinistami a Urbanistami. Sycylia znalazła się
w mięǳyczasie w rękach greckich euzonów. Portugalczycy obsaǳili Asturię i Kastylię.
W ogóle na południu wo na była wy ątkowo ǳika. Anglia walczyła na terytorium ir-
lanǳkim, a późnie w koloniach. Na początku kwietnia posiadała uż tylko przybrzeżny
skrawek Egiptu. Inne posiadłości stracono, a koloniści zostali wymordowani przez auto-
chtonów. Turcy przy pomocy arabskich, sudańskich i perskich wo sk za ęli całe Bałkany
i opanowali Węgry, ale wtedy właśnie wybuchł mięǳy nimi spór szyitów i sunnitów
z powodu akie ś widocznie barǳo ważne sprawy czwartego kalifa, Alego. Obie sek-
ty goniły się na przemian od Konstantynopola po Tatry z zaciekłością i krwiożerczością
bezprzykładną, którą na nieszczęście na własne skórze poznawali także chrześcĳanie. Tak
więc w te części Europy było i tym razem gorze , niż gǳiekolwiek inǳie .

W te chwili wo ska rosy skie zwraca ą się przeciwko żółtemu na azdowi, który wali się
na północ i na zachód. W Ameryce Północne wylądowało tymczasem ǳiesięć korpusów
apońskich.

Jak wiǳicie, nie ma tu dotychczas mowy o Franc i. Albowiem Franc ę zarezerwował
sobie kronikarz dla rozǳiału XXIV.
.   
Bobinet, proszę państwa, Toni Bobinet, dwuǳiestodwuletni porucznik artylerii górskie
z garnizonu Annecy (Haute Savoie)¹²⁷, chwilowo na sześciotygodniowych ćwiczeniach

¹²⁷Annecy (Haute Savoie) — miasto na wschoǳie Franc i, w departamencie Haute Savoie, t . Górna Sabaudia.
[przypis edytorski]
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w Les Aiguilles¹²⁸, skąd przy ładne pogoǳie widać na zachoǳie ezioro Annecy i Ge-
newę, a na wschoǳie tępy grzbiet Bonhomme’a i wierzchołki Mont-Blanc. Już wiecie?
Więc to tuta Toni Bobinet sieǳi na skalnym złomie i pociąga się za nikły wąsik. Prócz
tego przeczytał gazety sprzed dwóch tygodni i rozmyśla.

Teraz powinien by kronikarz pó ść za biegiem myśli przyszłego Napoleona. Ale spo -
rzenie ego (mianowicie kronikarzowe) ślizga się po zaśnieżonym zboczu w dolinie Arly,
gǳie uż śnieg topnie e i gǳie oczom przymila ą się małe miasteczka Megève, Flument,
Ugincs, z ich szpiczastymi kościołami, podobne do zabawek ǳiecinnych. O, wspomnie-
nie dawnych minionych czasów ǳieciństwa! O, wy marzenia małego budowniczego nad
kolorowymi klockami!

Tymczasem porucznik Bobinet… Lecz nie! Zrezygnu my z próby psychologizowa-
nia wokół wielkiego człowieka i wydawania sądu o powstawaniu tytanicznych myśli. Nie
zdobęǳiemy się na to, a gdybyśmy się nawet zdobyć mogli, bylibyśmy może zawieǳeni.
Wyobraźcie więc sobie, że taki mały porucznik sieǳi na Iglicach (Les Aiguilles) pośrod-
ku walące się Europy, ma za sobą baterię górskich ǳiał, a pod sobą znikomy świat, który
dałoby się stąd, z te wysokości wygodnie rozstrzelać, i że w starym numerze „Moniteur
d’Annecy” przeczytał sobie akurat wstępniak, w którym nie aki pan Babillard dowołu e
się mocne ręki sternika, aby wyprowaǳił łódź Franc i z szale ące burzy ku nowe sławie
i potęǳe, a także, że tuta , na wysokości ponad  metrów est czyste, bezbogie po-
wietrze, w którym myśli się asno i swobodnie. Wyobraźcie sobie to wszystko i od razu
zrozumiecie, że pan Toni Bobinet sieǳący tu na kamieniu zamyślił się, a potem napisał
do swe czcigodne , pomarszczone , białowłose mamusi nieco mętnawy list, że „niedłu-
go usłyszy o swoim Toni” i że Toni ma „wspaniałą myśl”. Potem robił eszcze to i owo,
w nocy zdrowo spał, a rano zwołał żołnierzyków swe baterii, przepęǳił starego safan-
dułę — kapitana, zdobył posterunek żandarmski w Sallanches, zwięźle po napoleońsku,
wypowieǳiał wo nę Absolutowi i znowu poszedł spać.

Naza utrz rozstrzelał Karburator piekarni w Thônes, obsaǳił dworzec w Bonneville
i zawładnął dowóǳtwem w Annecy. Pod rozkazami miał uż wtedy trzy tysiące luǳi.
Przed upływem tygodnia rozstrzelał przeszło dwieście Karburatorów i w piętnaście ty-
sięcy bagnetów i szabel szedł na Grenoble. Po obwołaniu go dowódcą Grenoble miał do
dyspozyc i armĳkę liczącą czterǳieści tysięcy luǳi. Teraz zaczął schoǳić w dolinę Roda-
nu, troskliwie oczyszcza ąc z Karburotorów cały kra przed sobą dalekonośnymi ǳiałami
i wymiata ąc wszystkie motory atomowe. Na szosie wiodące do Chambery wziął do nie-
woli ministra wo ny, który echał do niego samochodem, aby mu zmyć głowę. Naza utrz
tenże minister mianował go generałem, na widocznie pozyskany dla ego planów.

Pierwszego kwietnia Lyon był oczyszczony i wolny od Absolutu.
Dotychczasowy marsz Bobineta odbywał się ak dotąd bez wielkiego rozlewu krwi.

Dopiero za Loarą zaczęli mu stawiać czoło głównie żarliwi katolicy i mie scami docho-
ǳiło do wielkich rzezi. Na szczęście dla Bobineta nawet w gminach całkowicie opano-
wanych przez Absolut nie brakło Francuzów usposobionych nie tylko sceptycznie, ale
prze awia ących wprost fanatyzm niedowiarstwa i wolnomyślności. Po ponownych ma-
sakrach i wznawianych nocach świętego Bartłomie a „les Bobinets” byli wszęǳie witani
ako oswoboǳiciele. I rzeczywiście, wszęǳie, gǳiekolwiek się po awili, osiągali stopnio-
we uspoko enie w miarę ak rozbĳali coraz więce Karburatorów.

Stało się tedy, że uż w lipcu wypowieǳiał się parlament, iż „Toni Bobinet dobrze
zasłużył się o czyźnie” i razem z tytułem Marszałka przekazał mu godność Pierwszego
Konsula. Franc a była skonsolidowana. Bobinet zaprowaǳił ateizm państwowy; akikol-
wiek prze aw religĳności karany był śmiercią na podstawie prawa wo ennego.

Trudno prze ść milkliwie ponad niektórymi scenami z życia wielkiego człowieka.
Bobinet i jego matka. Pewnego dnia Bobinet naraǳał się w Wersalu z generalic ą. Po-

nieważ było gorąco, podszedł do otwartego okna. Nagle u rzał w parku starusieńką pa-
nią wygrzewa ącą się na słońcu. Wówczas przerwał Bobinet wywody marszałka Jolliveta
i zawołał: „Panowie, oto mo a matka!…” Wszyscy obecni, nawet na barǳie zahartowa-
ni w walkach generałowie, nie umieli opanować łez wzruszenia wobec prze awu takie
synowskie miłości.

¹²⁸Les Aiguilles — nazwa mie scowa oznacza ąca po . igły. [przypis edytorski]
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Bobinet i jego miłość ojczyzny. Kiedyś podczas deszczu Bobinet był obecny przy przeglą-
ǳie wo ska na Polu Marsowym. Gdy defilowały ciężkie agregaty artylery skie, na echało
auto wo skowe na kałużę; woda bryznęła i poplamiła płaszcz Bobineta. Marszałek Jollivet
chciał na mie scu ukarać dowódcę nieszczęsne baterii i zdegradować go. Ale Bobinet nie
dopuścił do tego: „Niech pan da spokó , panie marszałku, przecież est to błoto ancu-
skie”.

Bobinet i inwalida.Razu pewnego Bobinet przy echał nie poznany do Chartres. W dro-
ǳe pękła opona i podczas gdy szofer naprawiał uszkoǳenie, zbliżył się ednonogi inwalida
i żebrał. „Gǳie ten człowiek stracił nogę?” — pytał Bobinet. Inwalida odpowieǳiał, że
stracił ą w Indochinach, że ma starą matkę i że nieraz całymi dniami obo e nie ma ą
co włożyć w usta. „Marszałku, proszę zapisać nazwisko tego człowieka” — rzekł Bobi-
net wzruszony. I rzeczywiście, w tyǳień potem do drzwi izdebki inwalidy zapukał kurier
osobisty Bobineta i wręczył biednemu kalece paczuszkę „od pierwszego Konsula”.

Któż opisze radosne przerażenie inwalidy, gdy otworzywszy paczuszkę, znalazł w nie
medal brązowy!

Przy takich wy ątkowych przymiotach duszy Bobineta nikt ǳiwić się nie bęǳie,
że ostatecznie zgoǳił się on uczynić zadość gorącemu pragnieniu całego narodu i przy
wybuchach powszechnego entuz azmu ogłosił się dnia  sierpnia cesarzem ancuskim.

W owych czasach nastawały dla całe kuli ziemskie czasy barǳo niespoko ne, ale tym
niemnie historycznie wspaniałe. Wszystkie części świata aśniały na dosłownie bohater-
skimi czynami wo ennymi. Obserwowana z Marsa, ziemia nasza awiła się ako gwiazda
pierwsze wielkości, z czego astronomowie marsowi wywnioskowali zapewne, że zna -
du emy się eszcze w stanie rozżarzonym. Możecie sobie wyobrazić, że rycerska Franc a
i e przedstawiciel cesarz Toni Bobinet nie gasili żadnego żaru. Być może, iż ǳiałały tu
eszcze resztki Absolutu przed ich rozproszeniem się we wszechświecie, podnieca ąc na-
stro e wzniosłe i ogniste. Jednym słowem, gdy w dwa dni po koronac i Wielki Cesarz
oświadczył, że nadeszła goǳina, aby Franc a pokryła kulę ziemską swymi sztandarami,
odpowieǳiał mu ednomyślny wybuch entuz azmu.

Plan Bobineta był następu ący:
. Obsaǳić Hiszpanię i przez zdobycie Gibraltaru posiąść klucz Morza Śróǳiemnego.
. Obsaǳić dolinę Duna u aż po Budapeszt ako klucz Europy Środkowe .
. Obsaǳić Danię ako klucz Morza Północnego.
A ponieważ wszystkie klucze terytorialne trzeba posmarować krwią, wyprawiła Fran-

c a trzy armie, które zdobyły dla nie wielką sławę i chwałę.
Czwarta armia obsaǳiła Az ę Mnie szą ako klucz Wschodu.
Piąta opanowała u ście rzeki Świętego Wawrzyńca ako klucz Ameryki.
Szósta zatonęła w bitwie morskie u wybrzeży angielskich.
Siódma obiegła Sewastopol.
Na Sylwestra roku  posiadał cesarz Bobinet wszystkie te klucze w kieszeni swoich

artylery skich spodni.
.     
Jest to ugruntowane w nasze luǳkie naturze, że gdy nam się przytrafia coś barǳo brzyd- Doskonałość
kiego, to spec alne zadowolenie zna du emy w tym, że owo brzydkie, które nas spotkało,
est — ak świat światem — na większym w swoim zakresie. Tak na przykład, gdy nas
dręczą upały, gazety pociesza ą nas od razu tym, że „ est to na wyższa temperatura aką
notowano od roku ”.

I nie tylko, że nas to pociesza, ale eszcze mamy trochę złości na ów rok -szy, że
nam dorównał. Albo gdy sobie odmrozimy uszy tak setnie, że się po prostu łuszczą, to
napełnia nas roǳa em radości to, że „tak ostrego mrozu nie było od roku -go”.

Tak samo bywa też z wo nami. Dana wo na est albo na sprawiedliwsza, albo na -
krwawsza, na korzystnie sza czy też na dłuższa od takiego a takiego czasu. Taki superlatyw
da e nam pewne dumne zadośćuczynienie, że przeżywamy coś naǳwycza nego i rekor-
dowego.

Otóż wo na, która trwała od  lutego  do esieni roku , była naprawdę i bez Wo na
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przesady (słowo da ę!) Na większą Wo ną. Nie odbiera myż, proszę was, tym, co ą pa-
mięta ą, te edyne sprawiedliwie zasłużone uciechy.

Uczestniczyło w te wo nie  milionów luǳi i wszyscy oni polegli, prócz trzynastu.
Mógłbym wam przytaczać liczby, przy pomocy których rachmistrze i statystycy próbowali
poglądowo przedstawić te masowe straty. Na przykład ile by to było tysięcy kilometrów,
gdyby ułożyć trupa przy trupie, albo ile goǳin musiałby pęǳić kurier, gdyby ci polegli
byli poukładani zamiast podkładów kole owych. Albo eszcze gdyby pourzynano palce
wskazu ące wszystkich zabitych i poukładano w pudełkach od sardynek, ile setek wagonów
wypełniłby taki towar, i tak dale . Ale nie zapamiętu ę dobrze liczb i nie chciałbym was
oszukać ani o eden marny wagonik statystyczny. Dlatego powtarzam tylko sumarycznie,
że była to na większa wo na od stworzenia świata i co do wielkości strat, i co do rozległości
pobo owiska.

Jeszcze raz tłumaczy się kronikarz, że brak mu zmysłu i zdolności do opisów z wielkim
rozmachem. Oczywiście powinien by opisać, ak się wo na przewalała od Renu po Euat,
od Korei do Danii, od Lugano¹²⁹ do Haparandy¹³⁰ i tak dale . Zamiast tego z większą
przy emnością nakreśliłby obraz przy azdu Beduinów do Genewy z głowami nieprzy a-
ciół nanizanymi na dwumetrowych pikach. Albo miłosne przygody ancuskiego poilu¹³¹
w Tybecie, kawalkady rosy skich kozaków na Saharze, rycerskie harce macedońskich ko-
mitadżów¹³² z senegalskimi strzelcami na brzegach ezior Finlandii. Jak wiǳicie, mate-
riał est barǳo bogaty. Zwycięskie pułki Bobineta leciały od ednego rozmachu, śladem
Aleksandra Wielkiego, przez obie Indie¹³³ do Chin.

Tymczasem ednak żółta fala chińska przez Syberię i Ros ę dotarła do Franc i i Hisz-
panii, czym odcięła mahometan walczących w Szwec i od ich baz macierzystych. Pułki
rosy skie, ustępu ąc przed miażdżącą przewagą chińską, znalazły się w północne Ayce,
gǳie Sergie Nikoła ewicz Złoczin założył swo e carstwo. Został ednak zamordowany,
ponieważ ego bawarscy generałowie sprzysięgli się przeciwko ego pruskim atamanom,
po czym na carski tron w Timbuktu wstąpił Sergie Fiodorowicz Dranin.

Nasza czeska o czyzna zna dowała się kole no pod właǳą Szwedów, Francuzów, Tur-
ków, Ros an i Chińczyków, przy czym każdy z tych na azdów wymordował autochtonów
do ostatnie duszy. W kościele św. Wita w ciągu tych lat wygłaszali kazania, względnie
odprawiali mszę, pastor, adwokat, imam, archimandryta i bonza, oczywiście bez trwałego
skutku. Jedyną radosną zmianą było to, że Stary Teatr był stale przepełniony: urząǳano
tam mianowicie magazyny wo skowe.

Gdy w roku  Japończycy wyparli Chińczyków z Europy Wschodnie , powstało
i istniało przez akiś czas nowe Państwo Środka ( ak Chińczycy nazywa ą swo ą o czy-
znę), przypadkiem akurat w granicach monarchii Austro-Węgierskie . W Schönbrunn
mieszkał znowu starusieńki władca, stosześcioletni mandaryn Ja a Wir Weana, „ku któ-
rego uświęcone głowie z ǳiecięcym szacunkiem spogląda ą radu ące się narody”, ak
coǳiennie zapewniała „Wiener Mittagszeitung”¹³⁴.

Językiem urzędowym była chińszczyzna, co od razu i na zawsze usunęło spory naro-
dowościowe. Bogiem państwowym był Budda.

Uparci katolicy Czech i Moraw wyemigrowali za granicę, ucierpiawszy wiele od chiń-
skich dragonad i konfiskat, co w mierze naǳwycza ne rozmnożyło liczbę narodowych
męczenników.

Natomiast niektórzy roztropnie si i rozważnie si czescy patrioci otrzymali na mocy
Na wyższego Miłościwego Reskryptu godność mandaryńską, a mianowicie To-Bol-Ka ,

¹²⁹Lugano — miasto w płd. części Szwa carii, przy granicy z Włochami. [przypis edytorski]
¹³⁰Haparanda — miasto w Szwec i, przy granicy z Finlandią, nad Zatoką Botnicką, na płn. krańcu Morza

Bałtyckiego. [przypis edytorski]
¹³¹poilu (.: owłosiony) — potoczne określenie . żołnierza piechoty z czasów I wo ny światowe . [przypis

edytorski]
¹³²komitadż (por. ros. комитадж: buntownik; rewoluc onista; faszysta) — w czasach I wo ny światowe

komitadżami lub komitami nazywano powstańców-partyzantów, walczących na Bałkanach z wo skami austro-
-węgierskimi. [przypis edytorski]

¹³³obie Indie — nawiązanie do dawnego obycza u nazywania Ameryki Indiami Zachodnimi (skąd pochoǳi
też określenie rǳennych mieszkańców tego kontynentu, Indian). [przypis edytorski]

¹³⁴„Wiener Mittagszeitung” — ǳiennik wychoǳący w Wiedniu w pierwsze połowie XX w. [przypis edy-
torski]
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Gro-szi i zaiste wielu innych. Ten rząd chiński pozaprowaǳał wiele postępowych nowi-
nek, mięǳy innymi wydawanie kartek zamiast eǳenia. Ale Państwo Środka rozpadło
się niedługo, albowiem zupełnie wyczerpały się zasoby ołowiu potrzebnego do wyrobu
kul, skutkiem czego upadł wszelki autorytet właǳy. Kilkunastu Chińczyków, którzy nie
zostali zamordowani, pozostało tu i w czasach poko u, aki po wo nie nastał. Za mowali
oni przeważnie stanowiska urzędników prezydialnych.

Tymczasem cesarz Bobinet, przebywa ący akurat w indy skie Simli, dowieǳiał się,
że w nie zbadanym dotychczas górnym dorzeczu rzek Irawadi, Seluinu i Mekongu ist-
nie e kobiece państwo Amazonek; wyruszył tam ze swo ą starą gwardią, ale uż stamtąd
nie wrócił. Według edne wers i miał się tam ożenić, według inne , królowa Amazonek Małżeństwo, Okrucieństwo
Amalia urżnęła mu w walce głowę i wrzuciła ą w miech napełniony krwią, mówiąc: Satia
te sanguine, quem tantum sitisti — nasyć się krwią, które tak pragnąłeś. Druga wers a est
stanowczo łagodnie sza.

Na ostatku stała się Europa widownią bezsensownych walk mięǳy rasą czarną, wa- Upadek
lącą się z wnętrza Ayki, a plemionami mongolskimi. Co się ǳiało w ciągu tych dwóch
lat, o tym lepie nie mówić. Ostatnie ślady cywilizac i znikły. Na przykład na Hrad-
czanach rozmnożyły się niedźwieǳie tak barǳo, że ostatni mieszkańcy Pragi zburzyli
wszystkie mosty, nawet most Karola, dla ochronienia prawego brzegu Wełtawy przed
tymi krwiożerczymi drapieżnikami. Liczba mieszkańców zmnie szyła się do nieznaczne-
go ułamka. Wyszehraǳka kapituła wyginęła po mieczu i po kąǳieli. Mistrzowskiemu
meczowi Sparta — Viktoria — Żyżków, przyglądało się tylko sto i ǳiesięć luǳi¹³⁵.

Ale i na innych kontynentach nie było lepie . Ameryka Północna straszliwie spu-
stoszała krwawymi walkami Suchych z Mokrymi, stała się apońską kolonią. W Ame-
ryce Południowe następowały kole no cesarstwa Urugwa skie, Chilĳskie, Peruwiańskie,
Brandenburskie i Patagońskie. W Australii natychmiast po upadku Anglii założono Pań-
stwo Idealne, które tę ziemię obiecaną przemieniło w bezludną pustynię. W Ayce z e-
ǳono przeszło dwa miliony białych; Murzyni zagłębia Kongo rzucili się na Europę, reszta
Ayki wiła się w zmiennych walkach stu osiemǳiesięciu i sześciu różnych cesarzów, suł-
tanów, królów, poglawników i prezydentów.

Oto są ǳie e ǳie ów. Każdy z tych setek milionów człowieczków miał przedtem Wo na, Vanitas
swo e ǳieciństwo, swo e miłości, swo e plany. Czasem miewał pietra, czasem bywał bo-
haterem, ale na ogół był śmiertelnie sfatygowany i z ochotą byłby się ułożył na łóżku
upoko onionego świata. Jeśli umierał, to na pewno nieumyślnie. I oto z tego wszystkie-
go mamy tylko garść danych: bitwa tam i tam, straty takie i takie, wynik taki albo owaki
i co na gorsze, że ten wynik o niczym właściwie porządnie nie zadecydował.

Dlatego też mówię: nie odbiera cie ówczesnym luǳiom te edyne pychy, że to, co
przeżyli, było Na większą Wo ną. My oczywiście wiemy, że za parę ǳiesiątków lat uda się
zma strować wo nę eszcze większą, bo i w tym kierunku wznosi się luǳkość coraz wyże
i wyże .

.    
Tuta powołu e się kronikarz na Augusta Sedlačka, Józefa Pekarza i inne autorytety hagio-
graficzne, wywoǳące, że poważnym źródłem poznania ǳie ów są także zdarzenia lokalne,
odbĳa ące wydarzenia światowe, że tak powiemy, w kropli wody.

Otóż kropla wody, zwana Hradec Kralové, est kronikarzowi pamiętna tym, że w nie
zaczynał swó żywot ako malutki wymoczek, ako pierwotniak tamte szego gimnaz um
i w ogóle. Wtedy, oczywiście, uważał tę kroplę za cały świat. Ale dość o tym.

W Na większą Wo nę wkroczył Hradec Kralové uzbro ony w edyny Karburator,
a mianowicie w browarze, który do ǳisia istnie e za kościołem Św. Ducha tuż obok
domów kanoników. Być może, iż właśnie to sąsieǳtwo odǳiaływało na Absolut tak, iż
zabrał się on do warzenia piwa zdecydowanie i żarliwie katolickiego, i z niego powstał
wśród mieszczaństwa hradeckiego stan, z którego nieboszczyk biskup Brynych byłby miał
barǳo dużą uciechę.

¹³⁵sto i ǳiesięć luǳi — ǳiś popr.: stu ǳiesięciu luǳi a. sto ǳiesięcioro luǳi. [przypis edytorski]
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Ale Hradec Kralové est akoś niedobrze ustawiony i dlatego barǳo rychło znalazł się
w łapach Prusaków, którzy w luterskie zaciekłości rozbili browarowy Karburator. Po-
mimo to, Hradec, wierny ciągłości historyczne , utrzymał swo ą przy emną temperaturę
religĳną szczególnie w czasach, gdy diecez ą tamte szą zarząǳał oświecony biskup Linda.

Lecz nawet wówczas, gdy kole no przychoǳiły Bobinety, Turki i Chińczyki, zachował
sobie Hradec dumną świadomość, że : ma na lepszy wschodnioczeski teatr amatorski,
: ma na wyższą wschodnioczeską ǳwonnicę i : na kartach ego ǳie ów est zapisana
na większa wschodnioczeska bitwa. Krzepiony tymi myślami przetrwał Hradec Kralové
na straszliwsze doświadczenia Na większe Wo ny.

Gdy runęła Rzesza mandaryńska, na czele miasta stał roztropny burmistrz pan Sko-
čdopole. Panowanie ego śród powszechne anarchii było pobłogosławione względnym
spoko em ǳięki mądrym radom biskupa Lindy i szanownych panów radnych. Ale przy-
błąkał się do miasta akiś krawczyk, no, uczciwszy uszy, Hampl się nazywał, a był to, żal
się Boże, rodak hradecki, ale od ǳieciństwa włóczył się po świecie i nawet służył w le-
gii cuǳoziemskie , taki awanturnik. Szedł z Bobinetem, zdobywał Indie, ale gǳieś koło
Bagdadu zdezerterował i niby igła prześlizgiwał się mięǳy Baszybuzukami, Francuzami,
Szwedami i Chińczykami, aż się dostał z powrotem do miasta roǳinnego.

Więc ów krawczyk Hampl nasiąknął bobinetyzmem i po powrocie do Hradca nie
myślał uż o niczym innym, tylko o tym, ak zagarnąć właǳę. Szycie ubrań uż go nie
pociągało. Więc zaczął wszystkich krytykować i kopać dołki pod bliźnimi, i ciągle gadał,
że to est tak, a to owak i że w raǳie mie skie sieǳą same łobuzy, a pieniąǳe w to-
warzystwie kredytowym niepewne, a cały pan burmistrz Skočdopole to stary fu ara i tak
dale . Niestety, tak uż podczas wo en bywało i bywa, że obycza e bydlęce ą, a szacunek
dla właǳ znika. Toteż ǳięki temu zyskał Hampl kilku zwolenników i wespół z nimi
założył partię radykalno-rewolucy ną.

Pewnego dnia lipcowego wyże wymieniony pan Hampl zwołał na Małym Rynku
wielki wiec i sto ąc na pompie wykrzykiwał mięǳy innymi, że lud żąda, aby nikczemnik,
reakc onista i biskupi pachołek Skočdopole złożył urząd burmistrzowski.

Na to odpowieǳiał pan Skočdopole rozplakatowanymi ogłoszeniami, że emu ako
prawnie wybranemu burmistrzowi nikt nie bęǳie rozkazywał, a uż na mnie akiś po-
wsinoga i dezerter. Że w ǳisie szych niespoko nych czasach trudno rozpisywać wybory
i że nasz rozsądny lud sam wie co i ak, itd.

Ale Hampl tylko na to czekał, aby zrobić swó bobinetowski kawał. Opuścił swo e
mieszkanie na Małym Rynku i kroczył wymachu ąc czerwonym sztandarem, a za nim szły
dwa smyki walące ze wszystkich sił w bębny. W taki sposób obszedł Wielki Rynek, przez
chwilę stał przed biskupią rezydenc ą, po czym przy odgłosie bębnów wyruszył w pole,
nad rzeką Orlicą stanął na mie scu zwanym „na Młynku”. Tam wbił drzewce sztandaru
w ziemię i siadłszy na bębnie napisał wypowieǳenie wo ny. Potem wysłał oba smyki do
miasta, aby bębniąc, na wszystkich mie scach odczytywali ego manifest tego brzmienia:

„W Imieniu Jego Cesarskie Mości Cesarza Bobineta rozkazu ę królew-
skiemu wianowemu miastu Hradcowi Kralové, aby klucze bram mie skich
złożyło w mo e ręce. Jeśli rozkaz nie bęǳie wykonany przed zachodem słoń-
ca, poczynię zarząǳenia wo skowe i o świcie uderzę na miasto artylerią, az-
dą i bagnetami. Chronić będę życie i mienie edynie tych, którzy na późnie
o świcie stawią się w moim obozie „na Młynku”, przynosząc wszelką na-
da ącą się do użytku broń i składa ąc przysięgę na wierność Jego Cesarskie
Mości cesarzowi Bobinetowi. Parlamentariusze zostaną rozstrzelani. Cesarz
nie pertraktu e.”

Generał Hampl

Manifest ten został odczytany i spowodował pewien zamęt, osobliwie, gdy kościelny
od Św. Ducha zaczął na Białe Wieży ǳwonić na popłoch. Pan Skočdopole odwieǳił
biskupa Lindę, który ednakże wyśmiał się z niego. Potem zwołał mie ską radę na po-
sieǳenie naǳwycza ne i zaproponował wydać generałowi Hamplowi klucze mie skich
bram. Ustalono, że takich kluczy nie ma. Kilka historycznych zamków i klucze, akie
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zna dowały się w muzeum mie skim, zabrali Szweǳi. Śród takich kłopotów nadeszła
noc.

Przez całe południe, a spec alnie wieczorem, snuli się luǳie ale ami w kierunku mie -
sca „na Młynku”. Gdy spotykali się zna omi, to eden do drugiego mówił: „Ależ natural-
nie, idę i a popatrzeć na obóz tego błazna Hampla”. Przybywszy „Na Młynek” wiǳieli
łąki pełne uż narodu, a przy dwóch bębnach adiutant Hampla przy mował przysięgę
wierności cesarzowi Bobinetowi. Tu i ówǳie płonęły ognie, wokół nich migały luǳkie
cienie, ednym słowem wyglądało to wszystko barǳo malowniczo. Niektórzy powracali
do Hradca awnie przygnębieni.

W nocy widok był eszcze wspanialszy. Burmistrz Skočdopole wszedł po północy na
Białą Wieżę i oto wiǳiał, że ku wschodowi wzdłuż Orlicy płonęły setki ogni, tysiące luǳi
krzątało się dokoła nich, a łuna od ogni była krwawa i ogromna. Na widocznie robią tam
okopy. Burmistrz zszedł z wieży wielce zatroskany. Stało się asne, że generał Hampl nie
przesaǳał, mówiąc o swych siłach wo skowych.

O świcie wyszedł generał Hampl z drewnianego „Młynka”, gǳie całą noc przesieǳiał
nad planami miasta. Kilka tysięcy luǳi na ogół w cywilu co prawda, ale przyna mnie
w czwarte części uzbro onych, stało uż w szeregach czwórkami. Tłumy starców, kobiet
i ǳieci tłoczyły się opodal.

— Naprzód! — zakomenderował Hampl i w te że chwili zabrzmiały różki i waltornie
trębaczy światowe firmy pana Červenego (fabryka instrumentów dętych) i przy dźwię-
kach radosnego marsza „Zmierził się żywot Jadwiǳe…” ruszyły zbro ne siły Hampla ku
miastu.

Pod miastem zatrzymał generał Hampl swo e zastępy i wysłał naprzód trębaczy i he-
rolda z wezwaniem, aby luǳie nie walczący powychoǳili z domów. Jednakże nie wyszedł
nikt. Domy był puste.

Mały Rynek pusty.
Wielki Rynek pusty.
Całe miasto puste.
Generał Hampl podkręcił wąsa i ruszył ku magistratowi. Był otwarty na oścież.

Wszedł do sali obrad. Zasiadł na mie scu burmistrza. Przed nim na zielonym suknie
leżały uż z góry przygotowane arkusiki papieru listowego i na każdym z nich były kali-
graficznie powypisywane nagłówki:

„W imieniu Jego Mości Cesarza Bobineta”.
Generał Hampl podszedł ku oknu i zawołał:
— Żołnierze, bitwa zakończona. Zbro ną ręką zgnietliście klerykalne rządy magi-

strackie kliki. Dla ukochanego naszego miasta nasta e era postępu i wolności. Trzyma-
liście się wspaniale. Nazdar!¹³⁶

— Nazdar! — odpowieǳiało wo sko i poszło do domu. Także do domu burmistrza
powracał eden z bo owników Hampla (późnie mawiano o nim Hamplman), dźwiga ąc
na ramieniu karabin po akimś nieznanym żołnierzu chińskim.

W taki to sposób stał się pan Hampl burmistrzem. Trzeba zaznaczyć, że także ego
roztropne rządy były pobłogosławione względnym spoko em śród powszechne anarchii,
ǳięki roztropnym radom biskupa Lindy i szanownych panów radnych.
.    
— Niech mnie diabli wezmą — rzekł kapitan Trouble¹³⁷ — eśli tamten wielki drab nie
est ich hersztem.

— To Jimmy — rzekł pan G. H. Bondy. — On tu dawnie służył. Myślałem, że on
uż est zupełnie obłaskawiony.

— I diabli nadali — kończył kapitan — że musiałem się tu zatrzymać. Taka marna…
Hereheretau‼!¹³⁸ Co?

¹³⁶Nazdar! — czes. pozdrowienie, oznacza ące życzenia pomyślności, powoǳenia. [przypis edytorski]
¹³⁷Trouble — nazwisko znaczące, por. ang. i . trouble: kłopoty, niepokó . [przypis edytorski]
¹³⁸Hereheretau — nazwa mie sca w Nowe Zelandii, na North Island, w pobliżu Wairoa. W oryginale czeskim:

Hereheretua, co odnosi się do atolu Hereheretue (archipelag Tuamotu, Polinez a Francuska), który w  r.
zamieszkiwało  osób. [przypis edytorski]
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— Proszę pana — rzekł G. H. Bondy, odkłada ąc karabin na stół werandy. — Czy
tu zawsze bywa tak samo?

— Pewno, że bywa — porykiwał kapitan Trouble. — Tu niedaleczko na Rawaiwai
z edli kapitana Barkera z całym garnizonem. A na Manga u zrobili sobie posiłek z trzech
takich milionerów ak pan.

— Braci Sutherland? — zapytał Bondy.
— Zda e się. A na Starbucku upiekli sobie komisarza rządowego. Wie pan, tego

tłustego Mac Deona. Pan go znał?
— Nie znałem.
— Jak to? Pan go nie znał? — krzyczał kapitan. — A od kiedy pan tu mieszka?
— Już ǳiewiąty rok — rzekł Bondy.
— No to powinien go pan znać — twierǳił kapitan. — ǲiewiąty rok? Business,

co? Albo też pan tu ma takie malutkie schronisko, nie? Że niby nerwy, tak?
— Nie — odpowieǳiał pan Bondy. — Wiǳi pan, przewiǳiałem, że bęǳie he-

ca, i dlatego ustąpiłem temu wszystkiemu z drogi. Sąǳiłem, że tu bęǳie trochę więce
spoko u.

— A uści! Nie zna pan naszych kochanych Murzynków. Tuta wo na est, że tak ǲiki
powiem, stale.

— Nie — zaoponował pan Bondy. — Tu był naprawdę spokó . Barǳo grzeczni
chłopcy, te Papuasy, czy ak ich pan nazywa. Dopiero w ostatnich czasach zaczęli trochę
tego ten… Wie pan, a nie barǳo rozumiem, o co im choǳi.

— O nic wielkiego — rzekł kapitan. — Chcą nas tylko z eść.
— Z głodu? — zǳiwił się Bondy.
— Nie wiem. Racze z pobożności. Taki obrzęd, rozumie pan? Coś religĳnego. To

wybucha u nich od czasu do czasu.
— Ach tak — rzekł pan Bondy zamyślony.
— Każdy ma swego bzika — warczał kapitan. — Tute szy bzik to z eść cuǳoziemca

— i uwęǳić ego głowę.
— Po co eszcze węǳić? — rzekł Bondy z odrazą.
— E, to dopiero po śmierci — pocieszał go kapitan. — Węǳoną głowę chowa ą sobie

na pamiątkę. Czy wiǳiał pan takie suszone głowy w Aucklanǳie¹³⁹ w Etnograficznym
Muzeum?

— Nie wiǳiałem — odparł Bondy. — Sąǳę, że… że… nie byłbym zbyt apetyczny
po uwęǳeniu.

— No tak, est pan troszkę zbyt tłusty na to — zauważył kapitan krytycznie. —
Człowieka chudego zmienia to nie tak barǳo.

Bondy stanowczo nie wyglądał na zadowolonego. Sieǳiał obwisły na weranǳie swe-
go bungalowu na koralowe wyspie Hereheretau¹⁴⁰, którą nabył tuż przed wybuchem
Na większe Wo ny, Kapitan Trouble chmurzył się poważnie, patrząc na gąszcz mangow-
ców i bananowców, otacza ący bungalow.

— Ilu tu est tubylców? — zapytał kapitan nagle.
— Ze stu i dwuǳiestu — odpowieǳiał G. H. Bondy.
— A u nas w bungalowie?
— Siedmiu, razem z chińskim kucharzem.
Kapitan westchnął i spo rzał ku morzu. Był tam zakotwiczony ego statek. „Papeete”.

Ale gdyby chciał dostać się nań, musiałby prze ść przez wąską uliczkę mięǳy mangow-
cami, co nie wydawało się wcale godnym polecenia.

— Słucha pan — odezwał się po chwili. — o co tam w Europie bĳą się właściwie?
O akieś granice?

— Mnie .
— O kolonie?
— Mnie .
— O… umowy handlowe?

¹³⁹Auckland — na większe miasto Nowe Zelandii, położone w płn. części North Island. [przypis edytorski]
¹⁴⁰Hereheretau — nazwa mie sca w Nowe Zelandii, na North Island, w pobliżu Wairoa. W oryginale czeskim:

Hereheretua, co odnosi się do atolu Hereheretue (archipelag Tuamotu, Polinez a Francuska), który w  r.
zamieszkiwało  osób. [przypis edytorski]
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— Nie. Tylko o prawdę.
— O aką prawdę?
— O prawdę absolutną. Wie pan, każdy naród chce mieć absolutną prawdę.
— Hm… — zamruczał kapitan. — Co to właściwie est?
— Nic. Taka luǳka namiętność. Słyszał pan, że tam w Europie i w ogóle przyszedł

na świat, no… Absolut… Rozumie pan? Bóg.
— Słyszałem.
— Więc z tego powodu ǳie e się to wszystko. Pan rozumie…
— Nie rozumiem, staruszku. Sąǳiłbym, że prawǳiwy Bóg zrobiłby na świecie po-

rządek. Tamto nie może być żadnym prawǳiwym i normalnym Bogiem.
— No nie, mó człowieku — oponował G. H. Bondy ( awnie zadowolony, że może

sobie chociaż raz pogadać z mądrym, doświadczonym człowiekiem). Mogę pana zapewnić, Bóg, Religia, Konflikt
że to naprawdę Absolut. Bóg. Ale powiem panu na ucho: Jest zbyt wielki.

— Tak pan sąǳi?
— A tak. Jest nieskończony. I w tym cała bieda. Każdy sobie z niego odmierzy parę

metrów i zda e się mu, że to uż cały Bóg. Przyswoi sobie taką małą zaderkę czy drzazeczkę
i zda e mu się, że ma całego Boga. Co?

— Aha — przyświadczył kapitan. — I wścieka się przeciwko tym, co ma ą inny
kawałek.

— Właśnie. I żeby samego siebie przekonać, że ma całą prawdę, musi pozabĳać tych
innych. Właśnie akurat dlatego, że mu tak strasznie na tym zależy, żeby miał sam całego
Boga i całą prawdę. Nie może tedy ścierpieć, żeby kto inny miał innego Boga i inną praw-
dę. Gdyby do tego dopuścił, to musiałby przyznać, że ma tylko parę nęǳnych metrów,
galonów, czy worków boże prawdy. Wie pan, gdyby aki Snippers tak straszliwie moc-
no wierzył, że tylko trykoty Snippersa są na lepsze na świecie, musiałby spalić Massona
razem z ego trykotami. Ale Snippers nie est aż tak głupi, gdy choǳi o trykoty. Głu-
pie e dopiero wówczas, gdy choǳi o angielską politykę albo o angielską religię. Gdyby
wierzył, że Bóg est czymś tak realnym i potrzebnym ak trykotowa bielizna, pozwoliłby,
aby każdy zaspokoił tę swo ą potrzebę według swe woli i potrzeby. Ale on nie ma tyle do
niego zaufania i dlatego narzuca luǳiom swo ego Snippersowego Boga i swo ą prawdę
przez wyzwiska, wo ny i inną tego roǳa u niesolidną reklamę. Ja estem kupiec i znam
się na konkurenc i, ale to…

— Czeka pan — powstrzymał go kapitan Trouble i zmierzywszy strzelił w krzaki Wierzenia, Kondyc a
luǳka, Konfliktmangowców. — Tak — zda e się, że est o ednego mnie .

— Umarł za wiarę — powieǳiał Bondy w rozmarzeniu. — Przemocą swo ą nie
pozwolił mu pan na to, aby mnie z adł. Zginął za narodowy ideał ludożerstwa. W Eu-
ropie od samego początku luǳie pożerali się wza emnie za na wyższe ideały. Pan esteś
przyzwoity człowiek, panie kapitanie, ale kto wie, czy nie zeżarłby mnie pan z powodu
akiegoś zasadniczego zagadnienia żeglarskiego. Ja uż nie dowierzam nawet panu.

— Ma pan rac ę — warczał kapitan. — Gdy się panu dobrze przyglądam, to mam
wrażenie, że estem…

— …namiętnym antysemitą, a wiem. To nieważne. Ja się kazałem ochrzcić. I, czy
pan wie, panie kapitanie, co w echało w tych czarnych idiotów? Onegda wyłowili z morza
apońską atomową torpedę. Ustawili ą sobie o tam, pod kokosowymi palmami i odda ą
e cześć. Ma ą teraz swego boga. Dlatego muszą nas z eść.

Z krzaków mangowca zagrzmiał wo enny ryk.
— Słyszy pan? — mruknął kapitan. — Jak Boga kocham… wolałbym znowu składać

egzamin z geometrii, niż to…
— A może by… — szeptał Bondy — może dałoby, się coś zrobić, gdybyśmy przeszli

na ich wiarę? Co do mnie, to a…
W te chwili ze statku „Papeete” huknął armatni strzał.
Z piersi kapitana wydarł się cichy okrzyk radości.

.   
Podczas gdy armie bĳą się tworząc ǳie e świata, gdy granice państw rozwĳa ą się i kurczą
ak dżdżownice i cały świat wali się w gruzy, stara pani Blahoušowa w Siedmiu Chałupach
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skrobie kartofle, a ǳiaǳio Blahouš sieǳi na progu i pali liście bukowe, zaś sąsiadka
Prouzowa, wsparta o płot, powtarza w zamyśleniu:

— Tak — tak.
— A tak — przyświadcza po chwili Blahouš.
— A bo nie? — wtrąca się do rozmowy Blahoušowa.
— Tak uż est — mówi na to Prouzowa.
— Nic na to nie poraǳisz — twierǳi ǳiaǳio Blahouš.
— Prawda — doda e Blahoušowa i sięga po nowy kartofel.
— Podobno Włoch dostał mocne lanie — oświadcza Blahouš.
— Niby od kogo?
— Widać od Turka.
— To uż się teraz ta wo na skończy?
— Gǳie tam! Teraz zacznie znowu Prusak.
— Niby przeciwko nam?
— Ponoć przeciwko Francuzowi.
— Boże, Boże, to ci bęǳie znowu drożyzna!
— Tak — tak.
— Juścić, że tak.
— Nic na to nie poraǳisz.
— Miał ponoć Szwe car pisać, że uż niby ma być koniec.
— Ja to samo powiadam.
— No tak, a za świecę zapłaciłam półtora tysiąca. Mówię wam, Blahoušu, że tylko

taka śmierǳąca świczka do chliwa.
— Półtora tysiąca, powiadacie?
— A tak. Drożyzna aże piszczy!
— Tak, to tak!
— Juścić, że tak.
— Kto by to był kiedy pomyślał! Półtora tysiąca!
— A za dwieście bywała ładna świeca.
— No tak, ciotka, ale policz te lata. Przecie i a ko można było dostać za pięćset.
— A masło trzy tysiące funt.
— I akie delikatne było masło!
— A buty za osiem tysięcy.
— Ech, gǳie te czasy dawne taniości!
— A teraz…
— Tak — tak.
— Żeby to się uż raz skończyło!
Stary Blahouš wstał, wyprostował się w krzyżu i poszedł na podwórko po źdźbło

słomy.
— E, nic na to wszystko nie poraǳisz! — rzekł i odkręcił główkę fa ki, żeby ą

przeczyścić słomką.
— Bo też uż śmierǳiała — zauważyła Blahoušowa interesu ąco.
— Śmierǳiała — zgoǳił się Blahouš. — Ale ak nie miała śmierǳieć? Przecie chyba

uż żadnego prawǳiwego tytuniu na świecie nie ma. Ostatnią paczuszkę tytuniu posłał
mi syn, niby profesor, w czterǳiestym ǳiewiątym chyba… Nie?

— Na Wielkanoc były temu akurat cztery lata.
— A tak — rzekł Blahouš. — Człowiek est uż dobrze stary. Nawet barǳo stary.
— A a się pytam, sąsieǳie — zaczęła Prouzowa — na co to wszystko, niby co się

ǳie e?
— Niby, że co się ǳie e?
— A choćby i ta wo na?
— A kto ich tam wie! — zawołał Blahouš i przedmuchiwał fa kę, aż w nie bulgotało.

— Nikt tego nie wie, ciotka. Powiada ą, że to o wiarę.
— O aką wiarę?
— O naszą, czy heretycką, tego nikt nie wie. Że niby ma być tylko edna wiara.
— Przecież u nas była tylko edna wiara.
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— Ale gǳie inǳie była wiara inna, wiǳisz ciotka. Ponoć taki przyszedł rozkaz, że
ma być tylko edna wiara.

— A od kogo rozkaz?
— Tego nikt nie wie. Ponoć były takie maszyny od wiary. Takie długie kotły.
— A na co te kotły?
— Tego też nikt nie wie. No kotły. I ponoć Pan Bóg ob awiał się luǳiom, że niby

ma ą wierzyć. Bo wiǳisz, ciotka, podobno było uż barǳo dużo niedowiarstwa. Jest takie
prawo, że każdy ma wierzyć. Nic na to nie poraǳisz. Gdyby luǳie akuratnie wierzyli, to
by się im Pan Bóg nie pokazywał. Więc przez to niby niedowiarstwo Pan Bóg znów się
pokazał.

— No dobrze, ale od czego powstała ta okrutna wo na?
— Nikt nie wie. Powiada ą, że zaczął Chińczyk czy też Turek. Mówią, że w tych

kotłach wieźli swo ego Pana Boga. Że niby barǳo są pobożne luǳie, te Turki i Chińczyki.
I chcieli, żebyśmy i my wierzyli tak samo, ak oni.

— A dlaczego tak samo?
— Ha, tego nikt nie wie. Ja myślę, że i Prusak także zaczął. A Szwedy to samo.
— Boże, mó Boże! — westchnęła Prouzowa. — I teraz ta drożyzna! Półtora tysiąca

edna świczka!
— A a myślę — rozwiódł się Blahouš — że tę wo nę zrobiły Żydy, żeby zarobić. Ja Antysemityzm

wam to mówię.
— Żeby choć popadało — zauważyła Blahoušowa. — Kartofle lichota. Jak te orzechy.
— A oni sobie — wywoǳił Blahouš dale — Pana Boga i tak i siak podpatrywali

i szpiegowali, żeby wszystko mieli na kogo zwalić. Takie wymyślunki różne. Chcieli mieć
wo nę i żeby nie było na nich. To wszystko oni zma strowali.

— Co za edni?
— Tego nikt nie wie. Pewno się tak zgadali wszyscy, wszyscy, z papieżem i z Żydami.

To byli ci… ci… Kalburaci! — krzyknął ǳiaǳio Blahouš wzburzony. — Już a bym im
w oczy powieǳiał co i ak! Czy kto potrzebował akiego nowego Pana Boga? Nam tu na
wsi dobrze i z tym dawnym. Starczyło nam akurat. I dobry był, taki poczciwy i porządny.
I nikomu się nie pokazywał i mieliśmy przyna mnie spokó .

— A wy, Prouzowa, po czemu sprzeda ecie a ka?
— Teraz? Po dwa tysiączki.
— W Trutnowie podobno uż po trzy…
— A a wam mówię, że to przy ść musiało — srożył się stary Blahouš. Luǳie uż

byli barǳo źli dla siebie. Choćby i wasz nieboszczyk, ciotka, Panie świeć nad ego duszą,
nic tylko te duchy i ten spirytyzm. A a mu razu ednego tak sobie z żartów powiadam
ty, mówię, Prouza, przywoła nazad tego ducha co mi się wymknął! A on się rozeźlił, że
uż do same śmierci do mnie nie przemówił. Taki to i sąsiad, ciotka. A znowu Antek
Wilczek w nic nie wierzył, tylko w te swo e foksfaty¹⁴¹ niby do gno enia, a kto w nie nie
wierzył, to on mu ciągle dokuczał i dokuczał ak wariat aki. A mó syn, niby ten profesor,
powiada, że wszęǳie to samo. Jak sobie ktoś coś ubrda, to zaraz chce, żeby wszyscy w to
wierzyli. I nie da ci spoko u i nie da. I teraz macie. To z tego.

— Tak — tak — zgaǳała się Prouzowa. — Nic na to nie poraǳisz.
— O , to prawda — westchnęła matka Blahoušowa.
— Tak uż est na tym świecie — dodała Prouzowa.
— A wy kobity to nic, tylko byście cały Boży ǳień gdakały i gdakały — rzekł na

ostatek ǳiaǳio Blahouš gderliwie i ruszył pomalutku ku furtce…
…podczas gdy armie biły się, tworząc ǳie e świata i gdy „roǳiło się nowe lepsze

utro”, ak zapewniali myśliciele wszystkich obozów.
.  
Na esieni roku  Na większa Wo na chyliła się uż ku końcowi. Nie było uż armii.
Wo ska okupacy ne, przeważnie poodcinane od swoich o czyzn, topniały i znikały ak
woda w piasku. Samozwańczy generałowie maszerowali od miasta ku miastu, czy racze
od rumowiska ku rumowisku, na czele pięciu luǳi, z których eden był doboszem, drugi

¹⁴¹foksfaty — zniekształcone: fosfaty, tu: nawozy sztuczne. [przypis edytorski]
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złoǳie em, trzeci wypędkiem, eden dźwigał gramofon, a ednego nikt bliże nie znał.
Choǳili, kazali płacić kontrybuc ę, a przyna mnie urząǳali dobroczynny koncert „na
rzecz inwalidów, ich wdów i sierot”. Nikt uż nie wieǳiał, ile est wo u ących państw.

Śród tego powszechnego i niewypowieǳianego zamętu nadszedł koniec Na większe
Wo ny. Nadszedł tak nieoczekiwanie, że ǳiś zupełnie nie wiadomo, gǳie rozegrała się
ostatnia, czyli tak zwana decydu ąca bitwa. Historycy barǳo się kłócą mięǳy sobą o to,
gǳie była ostatnia bitwa, oznacza ąca koniec i rozwiązanie światowych powikłań. Nie-
którzy (np. Durich, Assbridge, a szczególnie Moroni) skłania ą się ku przekonaniu, że
to było koło Linzu. W te dość wielkie operac i uczestniczyło sześćǳiesięciu żołnierzy
z różnych obozów nieprzy acielskich. Bitwa zawrzała w wielkie sali gospody „pod Różą”,
a mianowicie z powodu kelnerki Hildy (właściwie była to Marzena Ružiczkowa z Nowego
Bydżowa). Zwycięzcą i panem placu został Włoch Giuseppe, który też Hildę zabrał, ale
ponieważ uż naza utrz uciekła od niego z Czechem, Wacławem Gruszką, więc i ta bitwa
est właściwie nierozstrzygnięta.

Usiński podobnież przytacza bitwę koło Gorochowki, Leblond starcie w Batignolles,
Van Groo rzeź w pobliżu Newportu… Zda e się ednak, że choǳi tu racze o ambi-
c e lokalnego patriotyzmu, niż o dowieǳione fakty historyczne. Jednym słowem ostat-
nia bitwa Na większe Wo ny est po prostu nieznana. Tym niemnie można ą z dużym
stopniem prawdopodobieństwa oznaczyć na podstawie barǳo licznych proroctw, które
poprzeǳiły Na większą Wo nę.

Tak na przykład ocalało drukowane (szwabachem) w roku  proroctwo, że za sto
lat „znaki straszliwe nastaną i luda zbro nego na wo nie zaginie mnogo”, ale że „za sto
miesięcy trzynaścioro narodów bitwę wielką stoczy pod brzozą i w srogich walkach na
śmierć się posieka”, po czym nastanie długi pokó pięćǳiesięcioletni.

W roku  Turczynka Wali Schon (?) prorokowała, że „upłynie pięć razy po tuzinie
lat, zanim na świecie nastanie spokó . Tego zaś czasu trzynastu cesarzy potykać się bęǳie
i ze dą się pod drzewem brzozy, a potem bęǳie ów pokó , akiego eszcze nigdy nie było
i nie bęǳie”.

Z roku  bywa przytaczane wiǳenie Murzynki z Massachusetts, które ukazał się
„potwór czarny dwurogi i potwór żółty trzyrogi, i potwór czerwony ośmiorogi, a walczyły
te potwory pod drzewem (brzozy?), aż krew ich obryzgała cały świat”. — Ciekawe, że
ogólna liczba rogów wynosi trzynaście, na widocznie dla oznaczenia trzynastu narodów.

W roku  prorokował reverendissimus¹⁴² Arnold, że „przy ǳie wo na ǳiewięcio-
letnia, która ogarnie cały świat. Jeden wielki cesarz zginie w te wo nie, a trzy wielkie
mocarstwa się rozpadną, ǳiewięćǳiesiąt i ǳiewięć wielkich miast zburzonych bęǳie,
zaś ostatnia bitwa te wo ny bęǳie ostatnią bitwą stulecia”.

Z tegoż samego roku pochoǳi „wiǳenie Jonathanowe” (drukowane w Sztokholmie):
„Wo na i pomór wyniszczy ǳiewięćǳiesiąt i ǳiewięć kra ów, ǳiewięćǳiesiąt i ǳiewięć
państw zginie i znowu powstanie, ostatnia bitwa trwać bęǳie ǳiewięćǳiesiąt i ǳiewięć
goǳin, a bęǳie ona taka krwawa, że wszyscy zwycięzcy zmieszczą się w cieniu drzewa
brzozy”.

Niemieckie proroctwo ludowe z roku  mówi o bitwie na polu brzozowym (Bir-
kenfeld).

Poseł Bubnik w roku  rzekł podczas rozpraw budżetowych:
„…i nie bęǳie lepie , dopóki choć eden żołnierz służyć bęǳie pod brzozą”.
Takich samych wieszczych dokumentów z lat mięǳy rokiem  a  uchowało się

więce niż dwieście. — W czterǳiestu i ośmiu śród nich powtarza się liczba „trzynaście”,
w siedemǳiesięciu „drzewo brzozowe”, w piętnastu po prostu „drzewo”. Wolno tedy
wnioskować, że ostatnia bitwa rozegrała się gǳieś w pobliżu drzewa brzozowego. Kto
tam walczył, tego nie wiemy, ale ocalało wtedy ogółem trzynastu luǳi z różnych armii,
którzy na widocznie położyli się po bitwie w cieniu brzozy. W te właśnie chwili skończyła
się Na większa Wo na.

Możliwe wszakże, że „brzoza” est tu symbolem nazw mie scowości Brzezany, Brze-
zenec, Brzezhrad, Brzezi (których est w Czechach ), Brzezina (których est ), Brze-
znowes, Brzezinka (), Brzezinki, Brzeziny (), Brzezka () albo Brzezko, Brzezna (),

¹⁴²reverendissimus (łac.) — na czcigodnie szy. [przypis edytorski]
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Brzeźnice (), Brzežnik, Brzezno (), Brzezowa (), Brzezowe Hory, Brzezowice (),
Brzezowik, Brzezówki, Brzeżany (), albo i Brzezolupy. Istnie ą też nazwy niemieckie
Birk, Birkenberg, -feld, -hain, -hammer, Birkicht itd. Podobnie angielskie Birkenhead,
Birkenham, Birch itd. Tak samo ancuskie Boulainville, Boulay itd.

W ten sposób liczba miast, wsi i wiosek, gǳie prawdopodobnie została stoczona
ostatnia bitwa, sprowaǳa się do paru tysięcy (o ile uwzględniamy tylko Europę, która
ma pierwszeństwo i prawo do Ostatnie Bitwy) i szczegółowe badania naukowe ustalą
przyna mnie , gǳie się wo na skończyła, skoro w żaden sposób nie można ustalić, kto
wo nę wygrał.

Ale kto wie — wiz a est taka zwodnicza! — może w pobliżu widowni ostatniego
aktu światowe tragedii stała smukła srebrzysta brzózka. Może nad pobo owiskiem śpie-
wał skowronek, a akiś inny ptaszek trzepotał się nad srogimi wo akami. I patrza cież,
uż prawie nie ma nikogo do zabĳania. Jest gorący paźǳiernikowy ǳień i bohaterowie
eden za drugim sta ą zwróceni tyłem do pobo owiska, załatwia ąc potrzebę fiz ologicz-
ną, i pragnąc świętego poko u, idą, aby się położyć w cieniu brzozy. Wreszcie leży ich
tam wszystkich trzynastu, którzy przeżyli Ostatnią Bitwę. Ten kłaǳie ufnie swą głowę
na bucie sąsiada, tamten na ego zaǳie, nie krępu ąc się ego (oczywiście żołnierzowym)
oddychaniem. Trzynastu ostatnich żołnierzy świata śpi pod edną brzózką.

Pod wieczór buǳą się, spogląda ą na siebie nieufnie i sięga ą po broń. I nagle eden
z nich — historia nigdy się nie dowie, ak się zwał — zawoła:

— Dosyć bęǳie, psia wasza mać!
— Wcale niegłupio gadasz — odezwie się drugi, odkłada ąc broń.
— No to dawa , drabie, kawałek słoniny — ozwie się trzeci z ǳiwną tkliwością

w głosie.
Czwarty na to:
— Kurzyć się chce, ak sto diabłów! Nie macie tam który dymka?
— Teraz, chłopcy, wie emy — powiada piąty. — Ja się uż nie bawię.
— Dam ci egipskiego — ozwie się szósty — ale ty mi dasz kawałek chleba.
— Do domu się iǳie, uważa cie, do domu — mówi siódmy.
— Two a stara czeka na ciebie? — pyta ósmy.
— Ach Boże, przecie a uż sześć lat nie leżałem w łóżku ak się patrzy — wspomina Pokó

ǳiewiąty.
— He , byłoż to cymbalstwo! — woła ǳiesiąty spluwa ąc.
— Było to było — przyświadcza edenasty — ale teraz fa erant¹⁴³.
— Fa erant — powtarza dwunasty. — Nie ma głupich, chłopcy, do domu!
— Chwała Bogu, że uż koniec — doda e trzynasty i przewraca się na drugi bok.
W taki mnie więce sposób można sobie wyobrazić zakończenie Na większe Wo ny.

.   
Upłynęło wiele lat. W gospoǳie Damohorskich sieǳi maszynista Brych, obecnie wła-
ściciel zakładu ślusarskiego, i czyta „Lidové noviny”.

— Zaraz będą kiełbaski — meldu e gospodarz przychoǳący z kuchni. I patrza cież,
przecież to est pan Binder, niegdysie szy właściciel karuzeli! Przytył i uż nie nosi pasiaste
koszuli, ale to on!

— Mamy czas — powiada powolutku pan Brych. — Przecie i pater Joszt też eszcze
nie przyszedł. I pan redaktor Re zek…

— No a tego… Jak się miewa pan Kuzenda? — pyta pan Binder.
— Jak zawsze. Pokwęku e, postęku e. Wie pan, panie Binder, to est barǳo porządny

człowiek.
— Barǳo porządny — przyświadczył gospodarz. — Wie pan co, panie Brych? Żeby

pan mu zaniósł ode mnie… no, parę takich kiełbasek… Udały nam się ǳisia , a gdyby
pan chciał być taki dobry…

— Ależ barǳo chętnie, panie Binder. To go, wie pan barǳo ucieszy, że pan o nim
pamięta. Ależ tak, barǳo chętnie posłużę.

¹⁴³fajerant a. fajrant (z niem., daw. pot.) — koniec pracy. [przypis edytorski]
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— Niech bęǳie pochwalony… — ozwał się głos we drzwiach i pan kanonik Joszt,
czerstwy, zarumieniony od mrozu, wieszał na kołku kapelusz i futerko.

— Dobry wieczór, wasza wielebność — odpowieǳiał pan Brych. — Ale uż też
czekamy, czekamy!

Pater Joszt radośnie szczerzył zęby i zacierał zziębnięte ręce.
— A co w gazetach, panie ma ster. O czym nam tam piszą?
— Et, czytam właśnie, że prezydent republiki mianował młodego uczonego, prywat-

nego docenta dra Blahouša, profesorem naǳwycza nym. Wie ksiąǳ kanonik, to ten sam
Blahouš, co pisał wtedy o panu Kuzenǳie.

— Aha, aha — rzekł pater Joszt, wyciera ąc okulary. — Naturalnie, niedowiarek. Na
uniwersytecie sami ateusze. A pan ma też za uszami, panie Brych.

— No, ksiąǳ kanonik uż się tam za nas pomodli — wtrącił się pan Binder. — Zbawienie
Bęǳie nas w niebie potrzebował do kart. Więc dwie kiełbaski i edna kiszka, ak zawsze?

— Ma się rozumieć: dwie i edna.
Pan Binder uchylił drzwi wiodące do kuchni i krzyknął:
— Dwie kiełbaski i edna kiszka.
— Dobry wieczór — rzekł warkliwie redaktor Re zek, wchoǳąc do gospody. —

Zimno, ludkowie!
— Dobry wieczór panu — przymilał się pan Binder. — Gość w dom, Bóg w dom.
— No, co nowego? — pytał się wesoły pater Joszt. — Jak tam w redakc i? Ach tak,

za młodu też pisywałem do gazet.
— I mnie także opisał wtedy w gazecie ten Blahouš — rzekł pan Brych. — Mam

eszcze gǳieś wycinek z te gazety. Nazwał mnie apostołem Kuzendowe sekty, czy tak
akoś. He , gǳież te czasy!

— Kolac ę — odezwał się pan Re zek.
Pan Binder i ego córka nieśli właśnie w te chwili i stawiali na stole półmisek z kieł- Jeǳenie, Rozkosz

baskami. Jeszcze syczały, z tłustą pianką na wierzchu, leżąc na pulchne kapuście niby
tureckie odaliski na poduszkach. Pater Joszt głośno mlasnął i przeciął pierwszą krasawi-
cę.

— Udała nam się — rzekł po chwili pan Brych.
— Hm — przemówił po dłuższym milczeniu pan Re zek.
— Panie Binder, szacunek, udały się panu — prawił z uznaniem ksiąǳ kanonik.
Panowała wǳięczna i skupiona cisza.
— Angielskie ziele — wtrącił pan Brych — lubię czuć w nosie.
— Ale żeby go nie było za dużo.
— Nie, tak w sam raz.
— A skórka musi w zębach wprost chrzęścić.
— Hm…
I znowu dłuższa pauza.
— A kapusta musi być bielutka.
— Na Morawach — ozwał się Brych — przyrząǳa ą kapustę na rzadko. Byłem tam

ako czeladnik. Po prostu się le e.
— Idź pan z taką kapustą! — ǳiwił się pater Joszt. — Kapustę trzeba przecie prze-

ceǳić. Nie gada pan, kto by taką rzecz adł⁈
— No, eǳą tam taką kapustę. Łyżkami.
— Strach po prostu — drętwiał kanonik. — Jakiś ǳiwny naród, czy nie? Przecież

kapustę trzeba tylko omaścić. Dobrze mówię, panie Binder? Nie rozumiem, ak można
kapustę przyrząǳać inacze !

— Wie ksiąǳ — rzekł pan Brych w zamyśleniu — to est akurat tak, zda e się, ak
z tą wiarą wtedy i w ogóle. Luǳie nie chcą zrozumieć, że inny może wierzyć w co innego.

— Da pan spokó — bronił się pater Joszt. — Pręǳe bym uwierzył w Mahometa,
niżbym adł taką ǳiwaczną kapustę. Przecie sam rozum wskazu e, że kapustę trzeba tylko
omaścić, nie?

— A wiary sam rozum nie wskazu e?
— Naszą wiarę, owszem — rzekł kanonik z wielką stanowczością — ale inne wiary

nie są w zgoǳie z rozumem.
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— Więc znowu esteśmy akurat tam, gǳie byliśmy przed wo ną — westchnął pan
Brych.

— Luǳie są zawsze tam, gǳie byli przedtem — odezwał się pan Binder. — I pan
Kuzenda mawia zawsze to samo: Bracie, powiada, żadne prawdy nie wywo u esz, nie
wymusisz na nikim. Pamiętasz Binder, powiada, że ten nasz Pan Bóg na bagrownicy nie
był znowu taki na gorszy i twó na karuzeli także nie, a ednak oba przepadli. Każdy Wiara, Obycza e
wierzy tylko w swo ego na lepszego Pana Boga, ale nie wierzy innemu człowiekowi, że on
także wierzy w coś dobrego. Luǳie powinni na pierw wierzyć w luǳi, ufać im, a reszta
sama się ułaǳi. Tak mawia pan Kuzenda.

— Alboż nie? — rzekł pan Brych. — Niechby sobie człowiek myślał, że inna wiara
est kiepska, ale nie powinien myśleć, że ten, co ą ma, to koniecznie wredny, niegoǳiwy
i drański człowiek. Tak est w polityce i we wszystkim.

— I dlatego tyle ich się nienawiǳiło wza emnie i wymordowało — odezwał się pater
Joszt. — Wiecie, im większą ktoś ma wiarę, tym wściekle garǳi tymi, co nie wierzą tak
samo ak on. A przecie na większą wiarą byłoby wierzenie w luǳi.

— Każdy est ak na lepie usposobiony do luǳkości, ale dla po edynczego człowieka
to nie. Luǳkość zbawię, ale ciebie, bracie, zabĳę. A to niedobrze, wasza wielebność. Świat
bęǳie zły, dopóki luǳie nie zaczną wierzyć w luǳi.

— Wiesz pan co, panie Binder — rzekł pater Joszt w zamyśleniu — to może by pan
na utro zrobił dla mnie taką kapustę po morawsku. Ja spróbu ę.

— Trochę się ą niby zasmaża i dusi, że tak powiem. No i z kiełbasą, owszem, barǳo
est dobra. Każda wiara i każda prawda ma w sobie coś dobrego, choćby tylko to na ten
przykład, że ten inny ą sobie ceni.

Otworzyły się drzwi i wszedł strażnik. Był zziębnięty i chciał szklaneczkę rumu.
— A, to pan, panie wachmistrz — rzekł Brych, pozna ąc strażnika Gruszkę. — Więc

co est, gǳież to byliśmy?
— E, na Żyżkowie¹⁴⁴ — odpowieǳiał strażnik, zde mu ąc ogromne rękawice. —

Robiliśmy obławę.
— No i co wyłowiliście?
— Dwóch złoǳie aszków i paru niezameldowanych. — A w domu Nr  w piwnicy

odkryliśmy taką spelunkę.
— Co za spelunkę? — pytał pan Re zek.
— Karburatorową spelunkę, panie redaktorze. Mieli tam mały Karburatorek ze stare

przedwo enne motorówki. I wszelka hołota zbierała się tam na orgie.
— Co znowu za orgie? Prawo
— No takie różne zakazane rzeczy. Modlą się, śpiewa ą, miewa ą wiǳenia, proroku ą,

robią cuda i eszcze to i owo.
— I tego robić nie wolno?
— Jest to policy nie zakazane. Tak samo, ak nory, w których palą opium. Była edna

taka nora na Starym Mieście. A tych karburatorowych spelunek wykryliśmy siedem. Taka
hołota się tam zbierała. Luǳie bezdomni, kurwy i indywidua. Dlatego est to zakazane.
Bo to nieporządek.

— A dużo eszcze takich spelunek?
— Już niedużo. Myślę, że to był uż ostatni Karburator.

¹⁴⁴Żyżkow, czes. Žižkov — ǳielnica w centralne części Pragi. [przypis edytorski]
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