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TOM I
Kto tak mądry, że zgadnie
Co nań utro przypadnie?
Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmie e się z nieba,
Kiedy się człowiek troszcze więce niżli trzeba.

J. Kochanowski, Pieśń IX
 
Za życia mo ego o ca, lubo¹ nigdy nie znałem macierzyńskie miłości, barǳo byłem
szczęśliwy. Fortuna² nasza była dostatnią, a chociaż owe dwie wioski, któreśmy mieli
w Sandomierskiem ǳieǳiczne, o ciec oddał był mo e siostrze, która wyszła była za pana
Krzysztofa Michałowskiego, herbu Pora , stolnikowicza sandomierskiego, to ednak tuta
została nam eszcze Bóbrka i Zabroǳie, od w. Ossolińskiego, wo ewody wołyńskiego,
w zastawie, przeszło dwakroć sto tysięcy w gotowiźnie a sprzętach i taki dobytek w domu
i w gospodarstwie, żeby go znacznie szym i u akiego drążkowego kasztelana nie znalazł.
Mó o ciec był w obycza ach surowy i wielki impetyk, ale prawością swo ą i dobroduszno-
ścią tak sobie umiał zyskiwać szacunek i poważanie u wszystkich, że chociażby mnie było
przyszło i daleko więce znieść surowości, niżeli e zniosłem w rzeczy, to zawsze byłoby
mnie to ani na włos nie zachwiało w te , którą dla niego miałem, miłości. Wychowu ąc
się prawie ciągle w domu i będąc ustawicznie pod ego okiem, daleko pręǳe pozyskałem
u niego wiarę niźli moi rówiennicy, okoliczne szlachty synowie, którym się częstokroć
eszcze wtedy obrywały bizuny³, kiedy uż wąsy mogli zakręcać za ucho. Ja tylko raz w ży-
ciu poczułem na sobie gniewną rękę o cowską — ale też za to, nie ma ąc więce nad lat
ǳiewiętnaście, byłem uż wyzwolony i wraz z o cem sto ąc w szeregu i bĳąc się pod pana
Puławskiego komendą⁴, uż przez to samo wszedłem w koło kra owego rycerstwa i oby-
watelstwa. Mó o ciec żył eszcze potem lat kilka, a mieszkałem przy nim i byłem więce
uważany akby mu równy niżeli podległy, co było rzadkością na owe czasy; pomimo to
ednak nie było mi wolno ani się wtrącać do gospodarstwa, ani w czymkolwiek samemu
się rząǳić. Wtedy to, przypatru ąc się temu gospodarstwu z daleka i wiǳąc i to, i owo,
nie edno cale mi się nie podobało — myślałem też sobie nieraz: nie tak by to było, gdyby
był przy mnie regiment⁵!

Otóż akoś na rok przed końcem owych rozruchów konfederackich o ciec mó , uż
dobrze starością przygarbiony, zapadłszy barǳie na zdrowiu, pożegnał się z tym świa-
tem. Żal głęboki mnie porwał i długom się z niego nie mógł ocucić, a lubo mnie sąsieǳi
moi przez ten czas prawie ani na krok nie odstępywali⁶, ednak zdawało mi się, żem uż
sam a sam został na świecie, żem est na nieszczęśliwszy sierota i że nie mam nawet żyć
po co. Więc wymurowałem mu grób wielki w Bóbrce, na którym kazałem postawić głaz
piękny z napisem, a nad nim anioła z białego kamienia ze złamanym kordem w edne ,
a z przygaszoną pochodnią w drugie ręce; choǳiłem prawie przez całe lato i esień na
grób ten, rozpamiętywałem czynny i pełen cnót wzniosłych żywot nieboszczyka roǳi-
ca, rozpamiętywałem tych nieszczęść ogromy, które wtedy i mnie, i innych dotknęły,
modliłem się tam za dusze zmarłych i poległych — ot! i przeszło to akoś.

Bo uż tak Bóg dał, że na czulsze ǳieci mogą przenieść⁷ stratę roǳiców.
Nadeszła zima, a śród nie i zapusty⁸; nastąpiły wesołe tańce i biesiady. I nie tylko

w ziemi sanockie , ale w całe te podkarpackie krainie pierwsze lata te nowe naszego
żywota epoki były barǳo wesołe; bo raz, że to zwycza nie lata po długich wo nach albo
uporczywych rozruchach bywa ą zawsze wesołe, a po wtóre, że z wkroczeniem wo sk

¹lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
²fortuna — los; tu: ma ątek, usytuowanie. [przypis edytorski]
³bizuny — baty, rózgi; tu przen. o biciu za karę, o karze cielesne . [przypis edytorski]
⁴pod pana Puławskiego komendą — t . podczas konfederac i barskie . [przypis edytorski]
⁵regiment — tu: dowóǳtwo, zarząd. [przypis edytorski]
⁶odstępywali — ǳiś popr. forma: odstępowali. [przypis edytorski]
⁷przenieść (daw.) — tu: przeżyć, znieść. [przypis edytorski]
⁸zapusty (daw.) — karnawał. [przypis edytorski]
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cesarskich w te kra e, które przez lat kilka na nieporządnie sze pod słońcem wo nie służyły
za scenę, spokó prawie stały zawitał, od lat kilku uż tak przez wszystkich pragniony. Więc
kto był smutny, ten sobie mógł płakać w kąciku, ale reszta bawiła się gwarno i wesoło. Do
tych wesołości ednak a nie barǳo się zabierałem, bo anim eszcze miał serce do tego,
anim był tak barǳo ośmielony do wielkich kompanĳ. Z wiosną dopiero, rozpatrzywszy
się dobrze w tym, co mi po o cu zostało, i poczuwszy się, żem est tego wszystkiego pan
samowładny, tupnąłem nogą o ziemię, poprawiłem czuprynę i powieǳiałem sobie: otóż
mam i regiment!

Pierwsza myśl, która mi wtedy wpadła do głowy, była ta, że nie mam właściwie ǳie-
ǳictwa i że lada kto może mnie nazwać włóczykĳem, arendarzem, spekulantem albo
czym zechce. Siadłem więc zaraz do stolika pisać list do w. wo ewody z prośbą, czyby nie
przy ął ode mnie dopłaty do sumy zastawne , za które prowiz ę trzymałem Bóbrkę i Za-
broǳie, a to tak, aby te wsie obiedwie⁹ przeszły pod mo e ǳieǳictwo. — Ale tylko co
kazałem zawołać pachołka, aby go wysłać z tym listem, przynosi mnie kozak w. wo ewo-
dy list od niego do mnie. Czytam — łzy mnie¹⁰ w oczach stanęły. Wo ewoda pisze, abym Szlachcic, Imię, Obycza e
przy eżdżał do Leska odebrać sobie tę sumkę, za które procent trzymałem Zabroǳie,
albowiem wioska ta uż sprzedana akiemuś panu Grossowi, szlachcicowi z Wielkopol-
ski, który tymi czasy, wpadłszy w niełaskę u króla egomości pruskiego i ucieka ąc przed
ego wo skami, z rekomendac ą w. Mielżyńskiego z Bruǳewa, tamte szego znakomitego
pana, do wo ewody przybył, ażeby się tu gǳie tymczasem pomieścił; a że nie chciał ani
służby, ani ǳierżawy, więc mu wo ewoda sprzedał Zabroǳie za czterǳieści tysięcy. Żal
mnie wielki stąd dotknął, a to i za poses ą tak piękne wioski nad samym Sanem położo-
ne i tak uroǳa ne , że mó o ciec na nie kilkanaście tysięcy zarobił — i za inwentarzem,
który tam miałem, a którego odtąd nie miałem gǳie poǳiać — a na koniec i za samym
sąsieǳtwem: bo użciż wolałem sąsiadować ze sobą samym niż z obywatelem tak szla-
chetnego nazwiska, o którym, choćby go tam i sto razy pan Mielżyński rekomendował,
a ednak, zna ąc całe Gniazdo cnoty i Herby rycerstwa¹¹ na pamięć, ak mnie Bóg mi-
ły! nic a nic sobie przypomnieć nie mogłem. Lubo na niesłusznie tak myślałem o panu
Grossie, bo sąsiadu ąc z nim potem lat akie dwanaście, przekonałem się awnie, że to był
szlachcic dobry, niegdy z Warmii przybyły, za Sasa pierwszego nobilitowany i człowiek
na uczciwszy pod słońcem.

Jednak na mo ą zgryzotę nie było rady. Po echałem do Leska i mo ą sumkę odebrałem
od wo ewody, ale wraz go prosiłem o sprzedanie mi Bobrki.

— Obaczemy¹² i obaczemy — odpowiadał wciąż wo ewoda, ale słowa dać nie chciał.
Poraǳono mi, abym się o to z panem Jakubem Tarnowieckim, stolnikiem owruc-

kim a w. wo ewody generalnym komisarzem, rozmówił, bo czego czasem nie zrobisz
z głową, to zrobisz z ogonem. Ja się też znałem na rzeczach i delikatnie obiecałem trzysta
dukatów w złocie niby to porękawicznego panu komisarzowi, eżeliby mi do tego kupna
dopomógł — ale i to się na nic nie zdało. Plunąłem więc na wszystko i lubo mi żal było
zrywać z Ossolińskimi, z którymi moi przodkowie parę wieków w nieprzerwanych prze-
żyli stosunkach, ednak rzekłem: — Jak sobie chcecie! a Ossolińskich na obronę mo e
osoby nie potrzebu ę, a z gotówką eszcze się nikt poniewierać nie dał i nie da! — i z tym
po echałem do domu. Jeszcze mi wprawǳie Bóbrki nie odbierano z zastawu, ednak tak
mnie uż zapaliła owa chętka ǳieǳictwa, żem postanowił w razie konieczności nawet
ziemię sanocką opuścić, a koniecznie na własnym gǳie osiąść zagonie. Ale niedługo tur-
bowałem się z tymi myślami, bo przy aciele, których wtedy miałem bez liku, zaraz mnie¹³
na to poraǳili.

Owóż ednego dnia w Lesku, zasiadłszy w winiarni za stołem, pan Urbański z Kom-
borni, brat podstolego sanockiego, który był szlachcic zasobny i miał piękną fortunę, ale

⁹obiedwie (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwie. [przypis edytorski]
¹⁰mnie — ǳiś popr.: mi (forma zaimka w pozyc i nieakcentowane w zdaniu); łzy mi w oczach stanęły.

[przypis edytorski]
¹¹Gniazdo cnoty i Herby rycerstwa — tytuły publikac i heraldycznych Bartosza Paprockiego: Gniazdo Cno-

ty, zkąd herby Rycerstwa Polskiego swój początek mają, Kraków ; Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg
rozǳielone, Kraków . [przypis edytorski]

¹²obaczemy — ǳiś popr. forma: obaczymy; zobaczymy. [przypis edytorski]
¹³mnie — ǳiś popr.: mi (forma zaimka w pozyc i nieakcentowane w zdaniu); zaraz mi na to poraǳili.

[przypis edytorski]
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w Jabłonkach pod samym Bieszczadem mieszkał dla polowania na niedźwieǳie i ǳiki
i eszcze po staremu na oszczep e brał — odezwie się do mnie w te słowa:

— Wiesz waszmość co, kiedy ci tak pilno ǳieǳictwa, to kup sobie Rabe z Huczwi-
cami i Czarnem. Jest to własność pupilów¹⁴, a a mam nad nimi opiekę i administrac ę
ma ątku: kością w gardle mi to uż stoi, bo na co mnie eszcze cuǳych kłopotów? —
Substytuował¹⁵ mi wprawǳie pan podczaszy, nieboszczyk, pana Załęskiego w te kura-
torii, ale ten nie tylko że mi nic zgoła nie pomaga w tym zatrudnieniu, ale eszcze kiedym
gǳieś niechcący powieǳiał, że darowałbym ǳierżawę Kołonic temu, który by mnie w te
administrac i zastąpił, on, to biorąc do siebie, wyzwał mnie i musiałem się z nim wyrąbać,
chociaż Bóg mi świadkiem, że nie ego myślałem. Kup Rabe, panie skarbnikowiczu, bę-
ǳiemy sąsiadować ze sobą, a co się niedźwieǳi nabĳemy i ǳików za edną zimę, to tego
wszyscy Mazurowie, ak są, za ǳiesięć lat nie nabĳą. Kup Rabe, a wiesz, że w tamte szych
górach est rǳeń żelaza, kto wie, co z tego być może.

— Może tam gǳie i złoto est — odpowieǳiałem — to by eszcze lepie . Ale mnie -
sza; tylko że to w takich górach, że tam świat est deskami zabity, a gościa chybaby aż na
łyku pociągnąć.

— O to to! Mie tylko dobre wino, a kniei każ dobrze pilnować, to obaczysz, że się
i nie opęǳisz od szlachty. Ale i na sąsieǳtwach tam wcale nie braknie: bo, ot, panowie
Karszniccy teraz w Balogroǳie, pan Osuchowski we Mchawie, mó brat w Żahocze-
wiu, pan Bal w Nowosiołkach, a a, a pan Nurkowski w Łubnem, a niech no armark
w Balogroǳie, to i nie dorachu esz się gości, wszystko na noc pociągnie do ciebie.

Podobało mnie się to, że tam z dobrą szlachtą sąsieǳtwa, i zaraz po echałem oglądnąć.
ǲiura to wielka i tylko z edne strony est przystęp, dale uż ani pies by nie przeszedł;
mała tylko dróżynka iǳie przez górę Bałandę, i to tylko do Kołonic — ale że ziemi,
chociaż chude , est ednak dosyć, pastwiska wielkie po lasach, a lasu półtora tysiąca
morgów, więcem¹⁶ się ułakomił. Za sto sześćǳiesiąt tysięcy stanęła pomięǳy nami ugo-
da, ale wziąć zaraz nie mogłem, bo to uż akta groǳkie z Sanoka wtedy były przeniesione
do Tarnowa i forum szlacheckie¹⁷ tam ustanowione; więc aż tam trzeba było echać, nie
tylko dla wniesienia ǳieǳictwa do aktów i do odebrania pozwolenia na to od forum,
ako pupilarne instanc i, ale i dla napisania same transakc i, bo tu, w Sanoku, uż by
ani ednego palestranta był natenczas nie znalazł, tak to wszystko pociągnęło za sądem,
ak muchy za miodem. Wsiedliśmy tedy z panem Urbańskim obadwa¹⁸ na wóz cztero-
konny, w Lesku na targu tam będącego zabraliśmy z sobą pana Załęskiego, podstolego
drohickiego, ako drugiego opiekuna, i po echaliśmy do Tarnowa.

Jechaliśmy barǳo wesoło, gawęǳąc to o tym, to o owym przez drogę. Ja prawie tak
akby nigdy eszcze nie byłem na Mazurach, a ǳiwne mnie rzeczy opowiadano o tym
naroǳie, więc rzeknę do pana Urbańskiego:

— Cieszę się barǳo tą podróżą, bo przy te okaz i przecie obaczę kawałek kra u i po-
znam znów trochę luǳi. — A pan Załęski na to:

— Bęǳie tam co wiǳieć, bęǳie dla ciebie, bo tam szlachta twarda i bitna, chociaż
przecie nasza twarda i do korda, i do kufla, i podobno lepsze uż nie ma na świecie,
chybaby to aż Łęczycanie, co to także wytrzymali przy kuflu, a tak skorzy do bó ki, że aż
w przysłowie poszli.

I chciał dale coś mówić, ale mu pan Urbański przerwie i rzecze:
— Ho ho! Panie bracie! Cale¹⁹ to inny naród te Mazury; napatrzysz się ich dosyć

i w Pilźnie, i w Tarnowie, bo oni tam sieǳą i piwo smolą przemyskie albo aż nawet
wareckie. Cale to inny naród ak nasi. Mazur się ślepo roǳi i aż dopiero trzeciego tygodnia
trochę słońca do rzewa. Mazur każdy mały i nabity ak pień, ada aglaną kaszę ze śliwkami
i a ecznicę z kiełbasą, wąsiska ma duże ak sum, a w piwie tak wymoczone, że o pół mili
cuchnie ak browar. Każdy leniwy do roboty i ciężki ak wół, że kiedy by cię na nogę

¹⁴pupile — nieletnie sieroty, którymi opieku e się sąd. [przypis edytorski]
¹⁵substytuować (łac.) — przenieść pełnomocnictwo na inną osobę. [przypis edytorski]
¹⁶więcem się ułakomił (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; inacze : więc się ułakomiłem

(połakomiłem). [przypis edytorski]
¹⁷forum szlacheckie — sąd dla szlachty (w zaborze austriackim). [przypis edytorski]
¹⁸obadwa (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwa . [przypis edytorski]
¹⁹cale (daw.) — całkiem, całkowicie; zupełnie. [przypis edytorski]
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nadeptał, to zaraz odpadnie. Leżą też sobie na piochach i wygrzewa ą się do słonia, bo
słońce to u nich słoń się nazywa. Na Mazura kiedy by bieda przyszła i zaczęła go eść od
palców, toby go mogła z eść aż do karku, on by się ani ruszył; głowy mu żadna bieda nie
u e, bo twarda. W bo u żadne odwagi nie ma ą, aż kiedy byś którego uderzył, dopiero
ci ak gad skoczy, a wtedy choćbyś go pociął w kawałki, to eszcze każdym kawałkiem
ruszać się bęǳie aż do zachodu słońca. Bĳą się zawzięcie, ale tylko ze złości. Nabożni są,
którzy się w katolickie wierze chowa ą, ale siła est heretyków pomięǳy nimi, a nawet są
lutry i kalwiny. Mowa ich inna ak nasza, a nawet niełatwo ich wyrozumieć: bo oni, kiedy
z góry adą, to mówią: pod górę, a kiedy droga est pochyła, to u nich: z pośluza. Kiedy
który rękę za pas włożył, to mówi, że wraził, koń to u nich psina, a drób domowy to gad.
Polowania u nich nie ma, a lis, co się tam liszka nazywa, to uż drapieżny zwierz; ale za to
tchórzów u nich bez końca, a z kunami sypia ą, i to także gad u nich. Szablę noszą przy
boku, ale nią nie umie ą narabiać, lepsza u nich bitwa na suche razy i dlatego z nich każdy
wozi z sobą kĳ gruby, nakrzesany krzemykiem, co po naszemu pałka, a u nich kita ka.

— A przecie kita ka to taa²⁰ po staremu.
— No, a u nich to pałka — odpowieǳiał Urbański.
No, no — myślałem sobie — to to kra niedaleki, a naród uż inny! i dużo mnie

w głowie sieǳiała ta bitwa na suche razy, bo to rzecz nieszlachecka i człowiek by się akoś
wzdragał przed taką zabawą; ale przeciem²¹ sobie pota emnie pomyślał, że musi sobie pan
Urbański dworować ze mnie. I aby oddać dobre za nadobne, począłem im opowiadać
duby smalone o Wołyniu, Podolu i Litwie, gǳie a znów byłem, a oni nie byli.

Otóż przy echaliśmy do Tarnowa i zaraześmy ową sprawę naszą przy boskie i pale-
strantów pomocy, którzy za pieniąǳe są barǳo usłużni, załatwili; poznaliśmy też zaraz
i kilku Mazurów, którzy takoż tam stali w gospoǳie. Dopiero przekonałem się dowod-
nie, że owa mowa to żart był ze strony pana Urbańskiego: kubek w kubek taka sama
to szlachta, ak nasi, tylko w mowie trochę różnicy, a kiedym się z nimi lepie zapoznał,
tośmy się tak pokochali, żeśmy się aż popłakali nad sobą i nieszczęściami naszymi. Owóż
było ich pięciu: eden Bielański, cześnikowicz sądecki, barǳo grzeczny kawaler, drugi
Bzowski, którego wołano sęǳią, trzeci Konopka, młody, i dwóch eszcze braci roǳo-
nych, których nazwiska nie pamiętam. Mnie Konopka na więce przypadł do smaku, bo
był gładkich obycza ów i po świecie uż bywał, a równy mi był w latach. Był on w szko-
łach w Krakowie, ale uciekłszy z Akademii, przystąpił do konfederatów i uwĳał się z nimi
blisko dwa lata. Jeźǳił eszcze potem za eneralnością aż do królestwa Bawarii — to uż
nie wieǳieć po co; bo chociaż tam trochę się otarł pomięǳy różne luǳie i narody, ed-
nak tym tak swego o ca rozgniewał na siebie, że kiedy powrócił do Krakowa i wszedł do
roǳicielskiego domu, to dostał w gębę od o ca i został wypchniętym za drzwi. — Kiedy
cię skóra świerzbi — krzyczał o ciec do niego — to się bĳ i za samego diabła, nie tylko
za konfederatów, ale mi poczciwego nazwiska nie poniewiera pomięǳy Niemce i cuǳe
narody! — I wypchnął go; ale się przecie dał udobruchać i przy ął go znowu do siebie,
tylko, umiera ąc, znacznie mu fortuny nadszarpnął, bo trzecią część na kościoły zapisał.
Tak mnie to sam syn opowiadał przy wszystkich, nawet przy palestrantach, a wszystko
tak krotochwilnie, żeśmy się aż za boki brali od śmiechu. I barǳo nam tam czas szedł
zabawnie pomięǳy tymi Mazurami, ale żeśmy to uż dni parę sieǳieli w Tarnowie, a to
był bliski czas sianokosów, więc a się odezwę:

— Miło nam tu est mięǳy wami, panowie bracia, ale trzeba uż dale myśleć i o po-
wrocie, bo to czas na sznurku nie stoi, a święto anka niedaleko; nuż lunie niespoǳiewanie
i siedźże tu parę tygodni. — Na to pan Załęski:

— Czeka no eszcze, nieboże, musisz przecie akoś opłukać to nowe ǳieǳictwo, bo
choć sprawa ta w nowomodnym forum załatwiona, ale my eszcze po staremu.

Palestranciki, którzy także lubią hungaricum²², chociaż ich głowa tak wiele nie zniesie,
bo ma ą piersi wąskie i mało powietrza w płucach od sieǳenia za stołem, a którzy także
temu byli przytomni, nuż do mnie:

²⁰tafta — roǳa sztywnego materiału. [przypis edytorski]
²¹przeciem sobie (…) pomyślał (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; inacze : przecie

sobie pomyślałem. [przypis edytorski]
²²hungaricum (łac.) — węgierskie; wino węgierskie, węgrzyn. [przypis edytorski]
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— A! Należałoby się, panie skarbniku dobroǳie u! A to dawny obycza ! Śp. o ciec
pana skarbnika dobroǳie a suto każdą sprawę oblewał w Sanoku! — i tak dale ; i zrobili
mnie anci²³ skarbnikiem, żem uż nim odtąd został na całe życie, chociaż mi się ten tytuł
nie należał. Już to a z o ca eszcze od serca nie lubiłem palestry, bo to naród nieszlachecki
i na szachra stwie tylko chowany: w chłopskie chatce albo pod warsztatem gǳieś się to
roǳi; od czyszczenia bucików poczyna, szlachcie bakę świeci i tumani przez całe życie,
a na koniec i herb się skądeś tam bierze, i szabelka przy boku, i ǳieǳictwo niemałe: a uż
fuma potem i pogarda dla drugich, że w kąt i szlachcic od Bolesławów, i senator mu za nic!
— Więc nie miałem ochoty siadać z nimi za stołem i bratać się z tym, co tak dobrze ak
szewc, ak krawiec albo inny lud rzemieślniczy za robotę grosz bierze na rękę, ale siadał pan
Urbański, siadał pan Załęski, siadali inni, więc i a siadłem. Jednakże popoiwszy wkrótce
tych piórowych rycerzów, powynosiliśmy ich wraz z ławami, na których leżeli, na drugą
stronę, abyśmy sami swoi zostali.

Dopieroż a przysiadłem się do Konopki, bo mnie ta przy aźń ego, ile że to w szko-
łach tylko rok byłem we Lwowie i owego koleżeństwa tyle sławnego prawie cale nie
zaznałem, a w konfederac i, chociaż kilkoma nawrotami służyłem, ednak zawsze tak na
gorąco trafiałem, że i nie było czasu pomyśleć o osobiste przy aźni — więc owa przy aźń
ego barǳo mnie za mowała. A tym barǳie przy winie, gǳie to i ęzyk się rozkowu e²⁴,
i serce się zaraz rozlewa, to prędko to iǳie; owóż w parę goǳin użeśmy tak byli z Ko-
nopką, akbyśmy się znali z kolebki, co się eszcze przez to ugruntowało, że kiedyśmy się
obrachowali, pokazało się, że nasi o cowie ednego dnia i ednego roku pomarli. Więc
rzecze do mnie Konopka:

— Jeszcze by tego potrzeba, żebyśmy się ednego dnia pożenili.
— Dobrze mówisz, panie bracie — odpowiem — ot, dla kompanii uczyńmy to.
— Ba! to by pięknie, ale kiedy ednemu się zechce ożenić, to drugi pierwsze lepsze

baby nie weźmie li dla dotrzymania terminu. Ale wiesz co, Nieczu a, uczyńmy tak: który
się pierwe żenić bęǳie, temu drugi bęǳie drużbował, a przy echać musi, choćby na
drugim końcu świata był.

— Dobrze! — odpowiem.
— Parol²⁵?
— Parol.
— A a estem za świadka — dorzucił pan Urbański — biadaż temu, który by się nie

stawił; mnie by się musiał za to sprawić.
— O! Nie bęǳie z tego nic — odpowieǳiał Konopka — każdy się postawi, za to

ręczę. — A tymczasem pan Urbański począł opowiadać ożenienie się swo e, co barǳo
było ciekawym. Otóż przy takich opowiadaniach i krążeniu kielichów zeszedł nam czas
pięknie aż do samego rana; a kiedyśmy uż mieli kazać zaprzęgać i żegnać się, a Konopka
koniecznie stawił się na tym, abyśmy do niego echali na obiad, wszedł Żyd, faktor pana
Załęskiego, i dał nam znać, że Węgrzy wino przypławili Duna cem i że można by tanio
kupić; więc pan Urbański mi mówi:

— Jedźmy tam, panie bracie, może co wybierzemy, a mamy wózek próżny pana Za-
łęskiego, toby było gǳie wziąć.

Więc po echaliśmy — a to półtory mili, bo aż pod Wo nicz. Tameśmy²⁶ znowu in-
ną szlachtę poznali, która przyciągnęła do wina. Więc byli tam Rogalińscy i Sto owscy,
Jordanowie, Lubienieccy i Dąbscy, Niemyscy i Broǳcy, i innych wiele, to tam się for-
malny armark zrobił, a beczek było paręset. Myśmy kupili sobie trzy i wracaliśmy nazad,
ale na pół drogi na gościńcu zastąpił nam cale niespoǳiewanie Konopka, który naów-
czas eszcze o swó ma ątek leżący w Krakowskiem musiał się procesować i tymczasem
Koszyce trzymał ǳierżawą i prawie mocą nas zabrał do siebie. Koszyce były to dobra nie-
gdyś do oo. ezuitów należące, późnie po tychże zniesieniu²⁷ przez rząd administrowane

²³frant (daw.) — przebiegły człowiek. [przypis edytorski]
²⁴rozkować się — rozkuć się; wydostać się z okowów, wyswoboǳić się. [przypis edytorski]
²⁵parol (daw., z .) — słowo (honoru), przysięga. [przypis edytorski]
²⁶tameśmy (…) poznali — tam poznaliśmy. [przypis edytorski]
²⁷po tychże [jezuitów] zniesieniu — zniesienie (kasac a) zakonu ezuitów nastąpiło w Polsce w  r. na mocy

breve kasacy nego papieża Klemensa XIV Dominus ac Redemptor, przy ętego przez Se m Rozbiorowy (–),
który zarazem powołał Komis e Rozdawnicze Koronną i Litewską ma ące zarząǳać ma ątkiem skasowanego
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i wypuszczane²⁸, teraz zaś przez cesarza mć panu Łętowskiemu, posłowi se mowemu, za
akieś zasługi darowane, i od niego to wziął e ǳierżawą Konopka. Tam tedy piliśmy uż
na zabó ; ażeby eszcze gospodarzowi naszemu przysto ną ego gościnę odwetować, wzię-
liśmy go eszcze ze sobą do Tarnowa i sprosiwszy cokolwiek szlachty, pod przywóǳtwem
panów Urbańskiego i Załęskiego, począwszy po sanocku, dwie naszych beczek wina wy-
piliśmy za edną noc.

— Tęgo ci my pĳema — mówili Mazurowie — ale Sanoczanie, pal ich kat! — Bośmy
też mieli czym się pochwalić: pan Urbański, wzrostem nieduży, ale tuszą potężny, mógł
tyle pić, ile chciał, a kiedy mu się w głowie zaczęło cokolwiek kręcić, to tylko choćby
nawet przez okienko zachlipnął trochę świeżego powietrza, uż się i wytrzeźwił, i mógł
pić de noviter²⁹, ak gdyby na czczo; pan Załęski zaś mówił:

— Sztuką kozły tłuką, mosanie, a Mazury kubkiem! — i palił kubek półgarncowy³⁰
ednym oddechem. Więc Mazury tylko oczy wytrzeszczali na nas, bo i mnie było niczego,
a wciąż mówili:

— Oto owsiani do ą ak smoki, a aka u nich fantaz a, akby się na ryżu wypasali, a nie
na górskie owsinie.

— Ho, ho! — krzyknie pan Urbański. — W górach owies skacze, a na dołach psze-
nica leży albo ą pławią do Warszawy, aby za nią piwa nazwozić. — I tak przycina ąc
edni drugim dla krotochwili, wyciągnęliśmy obie beczki; ale przy końcu uż się akoś
z Mazurami niewiele można było dogadać; więc kiedy my się eszcze trochę trzymamy
na nogach, rzeknie pan Załęski:

— Jedźmy, panie bracie, bo i te beczki nie dowieziemy. — A a na to:
— Trudno to i tak bęǳie, do domu eszcze daleko. Idźmy lepie spać.
Więc poszliśmy — a dopiero na drugi ǳień koło południa Mazurowie nas z kape-

lą wyprowaǳili aż do mostu, z ćwierć mili za miastem leżącego nad potokiem, który
oni po swo emu nazywa ą wontokiem. Nie po echaliśmy atoli daleko, bośmy barǳo byli
ponużeni, i nocowaliśmy w Pilźnie, niegdyś stolicy tegoż powiatu; z Pilzna dopiero wy-
echawszy o świcie, ruszyliśmy wielkim krokiem, co mil parę popasu ąc i zawsze z owe
beczki nam eszcze pozostałe po trochę pociąga ąc. I dobrze uż było z południa, kiedy-
śmy stanęli popasem w Krośnie; eszcze a mówię do pana Urbańskiego:

— Pono a tu waszmościów porzucę i skręcę do Dukli. — A on na to:
— Po cóż to, panie bracie?
— Bo, słyszę, beczka uż poǳwaniać zaczyna, a mnie podobno i na gruncie eszcze

trzeba bęǳie oblewać to ǳieǳictwo.
— E , gǳie, gǳie! — odpowie pan Załęski. — Nie upiliśmy ak cztery garnce, est

eszcze dosyć. A zresztą, niepróżna tam bóbrecka piwnica.
— Ba, niepróżna! Ale to o cowska puścizna i nie masz tam wina, którego by nie

szkoda było dla wielkich kompanĳ.
— No, to u Łatesa w Lesku dostaniesz, akiego zechcesz.
I tak w echaliśmy do gospody, gǳie, popasa ąc koniom i pachołkom, samiśmy także

się pokarmili i ceǳąc z owe beczki, po trochę popĳaliśmy. Ale kiedy a chciałem tylko
tyle utoczyć, ile by w miarę było do obiadu, oni zaraz obsiedli beczkę i zabrali się do nie
na piękne, żartu ąc sobie eszcze:

— Ho, ho! Pełniuteńka.
Nie choǳiło mi o to wino, bo to była aszka na owe czasy, ale że nie estem zwolen-

nikiem rozmyślnego pĳaństwa, odpowieǳiałem:
— Ale gǳież tam, uż niepełna!
— Jeśli niepełna, to tym ci lepie — poderwał pan podstoli — pręǳe za eǳiemy do

domu.

zakonu; król Stanisław August Poniatowski wspierał dążenia zmierza ące do tego, aby ma ątek po ezuicki zasilił
instytuc e edukacy ne Rzeczpospolite . [przypis edytorski]

²⁸wypuszczać — tu: ǳierżawić, wyna mować. [przypis edytorski]
²⁹de noviter (łac.) — od nowa. [przypis edytorski]
³⁰półgarncowy — o po emności pół garnca; garniec: daw. ednostka ob ętości, stosowana w Europie od śre-

dniowiecza; w Polsce przedrozbiorowe stanowił / korca, ǳielił się na  kwarty i stanowił odpowiednik od
 do niemal  litrów (zależnie od regionu kra u i okresu), zaś ako miara płynów garniec stanowił / beczki;
w XIX w. garniec liczył  l. [przypis edytorski]
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— Jak waszmość chcecie — odpowieǳiałem chmurnie i wyszedłem, abym uż tego
nie miał na moim sumieniu, co się tam bęǳie ǳiało. Poszedłem na miasto, bo Krosno
est to piękne miasteczko: stare, bo ma eszcze od Ludwika Węgierskiego przywile e;
katolickie i wierne, bo ma kilka kościołów, a Żyda w nim ani na oko; miłe, bo ma wiele
starożytnych pamiątek. Pomięǳy innymi są tam pod kościołem oo. anciszkanów trum- Brat, Siostra, Miłość

niespełniona, Śmierć, Cudny obo ga Oświecimów, brata i siostry, którzy, zapłonąwszy do siebie nieczystym ogniem,
chcieli się byli pobrać i na to uż dyspensę od O ca Świętego dostali, ale Bóg ednak te
zgrozy nie dopuścił i przed ślubem eszcze zabrał obo e z tego świata. Powiadano mi, że
ich ciała leżą tak całkowicie do ǳiś dnia, akby dopiero wczora były chowane, więc mnie
ciekawość wzięła ten cud boski obaczyć. Przyszedłszy do furty klasztorne i znalazłszy ą
niezamkniętą, wszedłem w ǳieǳiniec. Zaraz też wyszedł mnich eden z klasztoru, więc
a do niego.

— Laudetur Jesus Christus³¹.
— In saecula saeculorum³². Czym możemy służyć waszmości?
— Chciałbym, gdyby to można, nawieǳić groby Oświecimów.
— A to na co? — zapytał mnich surowo. — Ciekawość was tu przywiodła patrzeć

się na ofiary bożego gniewu, ak na światową komedię?
— Nie ciekawość, mó o cze — odpowieǳiałem — ale uciekłszy od pĳatyki, którą

oto tam w gospoǳie poczyna ą moi towarzysze podróżni, sąǳiłem, że nie na złe obrócę
tę goǳinę, odwieǳiwszy i pomodliwszy się za dusze moich grzesznych współbraci.

— Od pĳaków waszmość uciekłeś? — rzeknie ksiąǳ. — Czy eszcze pĳą? Dopĳa ą
tych resztek, które im po o cach zostały? Kiedyż się dobiorą do owego krwawego osadu,
który po winie ostał się na ziemi? Chodź, waszmość, a cię zaprowaǳę do grobów.

Przypatrzyłem się temu księǳu, bo mnie akoś ǳiwnie swo ą mową uderzył. Był to
mąż wzrostem wysoki, barki miał silne, twarz cokolwiek pooraną zmarszczkami, ale nie
były to ślady lat mnogich, bo nie mógł ich mieć więce ak czterǳieści i kilka, w czarnych
zaś oczach ego akieś ǳiwne płomienie gorzały. Głos miał mocny i przenika ący, ale
często się w nim akaś żałość przebĳała; ego cała postać była tak pełną powagi i chłodu,
że niby odtrącała od siebie, a przecie przyciągała. Takiego mnicha nie wiǳiałem nigdy na
życiu… Powierzchowność nawet ego nie zdawała się odpowiadać klasztornemu powołaniu
— ale że to były czasy, w których klasztory swoimi habitami nierzadko okrywały światowe
i cale nieklasztornych powołań osoby, więc mnie nie tyle spotkanie to zaǳiwiło, ile za ęła
i ciekawość, samymże rozbuǳona wrażeniem. O czym się zamyśliwszy, ani uważałem,
żeśmy uż zeszli byli do grobów i stali pomięǳy trumnami.

— Oto są! — rzekł tedy ksiąǳ, pokazu ąc mi dwie trumny. — Za kaziroǳtwo po-
częte w myśli Bóg ich nie tylko zabrał z tego świata, ale nie dał nawet zgnić ich ciałom,
ażeby były przykładem światu, że sakramenta święte pochoǳą od Boga. Za kaziroǳtwo
poczęte w myśli…

Przypatrzyłem się bliże i w rzeczy tak było. Straszne to trupy tych Oświecimów.
Włosy im z głów powyłaziły, powypadały zęby, powygniwały oczy, szaty wszystkie na
proch się rozsypały i starły, a ciała tylko mocno pożółkły i nietknięte zostały.

— Widoczny to w tym cud boży, mó o cze — rzekłem po chwili — kamień by uż
mchem był porósł za tyle lat.

— Cud est — odpowieǳiał ksiąǳ — przez który Pan Bóg ob awił gniew swó
na grzesznych. Pierwszego sprawcę nowego grzechu zawsze Pan Bóg na te ziemi karał
tą karą. Siciński³³, który pierwsze rozpustne veto zapraktykował na se mie, ziemię sobą
rozorał i wyszedł z grobowca: ego trup się wala do ǳiś dnia po upickie kostnicy i est
pośmiewiskiem żaków, a postrachem podróżnych; żaden człowiek go się ręką nie dotknie,
ǳiki zwierz umiera z głodu przy ego ścierwie, na z adliwszy robak go się nie imie!…
Tarło, wo ewoda lubelski, który pierwszy się na śmierć po edynkował o rzecz prywatną,
nie zgnił do ǳiś dnia, a ego trup zeschnięty ak deska i brunatny ak spiż nagi leży
ǳiś w Luszowicach. Owóż Oświecimów wiǳisz ǳiś takich za pierwszą myśl kazirodczą

³¹laudetur Jesus Christus (łac.) — niech bęǳie pochwalony Jezus Chrystus. [przypis edytorski]
³²in saecula saeculorum (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]
³³Siciński, Władysław Wiktoryn (–) — poseł upicki (z Upity) ziemi trockie , uważany za tego, który

 marca  ako pierwszy zerwał se m, wykorzystu ąc prawo liberum veto; poseł Siciński nie pozwolił na
kontynuowanie obrad ponad czas przewiǳianych obrad se mu, po tym opuścił salę. [przypis edytorski]
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mięǳy wiernymi. I wiǳiałem a więce takich świadków bożego gniewu, a odtąd, kto
wie, ażali gnić będą ciała całych pokoleń.

Staliśmy eszcze tak aką chwilę nad tymi trumnami, obadwa zamyśleni nad wszech-
mocą boską, ob awia ącą się w każdym zakątku te ziemi, a nawet i w grobach eszcze:
po czym chłód mnie ob ął po całym ciele, wstrząsłem się i wyszedłem z tego strasznego
grobowca; mnich się został zamyślony nad trumną. Przechoǳąc popod kościół i wiǳąc
drzwi otwarte, wszedłem tam i uklęknąwszy pod filarami, odmówiłem modlitwę za dusze
zmarłych. Wychoǳąc, spotkałem mo ego księǳa pod drzwiami, więc pokłoniwszy się,
rzekłem do niego:

— ǲięku ę wam, mó o cze, za tę bratnią przysługę — a wieǳąc, że anciszkanie są
ex ordine mendicantium³⁴, dodałem: — a eżeli kiedy na was kole przypadnie wy echania
po świecie, nie zapomnĳcie mnie nawieǳić w Rabach, abym się też mógł akim darem
przysłużyć waszemu konwentowi.

— Któż wasze? — zapytał ksiąǳ.
— Jestem Marcin Nieczu a…
— Ślaski?… — przerwał ksiąǳ.
— Tak est.
— To znam. O ciec, skarbnik zakroczymski, ożenił się z Mężykówną, herbu Wadwicz,

Litwinką; czyś z nie uroǳony?
— Nie, am z Zakliczanki, wdowy po Godlewskim, z którą mó o ciec po śmierci

pierwsze żony…
— A tak, tak, słyszałem. Czy ży e stary?
— Nie, trzeci rok uż mĳa…
— Jak umarł, aha! Szkoda! Dobry żołnierz był, służył w wo sku ancuskim za Au-

gusta II, służył potem w wo sku rosy skim i choǳił na Turka — po wo nach mieszkał
w Sandomierskiem, Ossolińskich partyzant³⁵, nieprzy aciel Familii³⁶. Pamiętam, pamię-
tam.

Zaǳiwiło mnie to niepomału³⁷, skąd mnich krośnieński mógł tak znać ród mó od
wieków gnieżdżący się za Wisłą, więc spytałem nieśmiało:

— Waszmość podobno³⁸ nie od same młodości sieǳisz w tym klasztorze?
— Może!… Tak, byłem kiedyś na świecie.
— Boby to trochę przykro było sieǳieć w wilgotne celi i nie znać świata prócz tego,

który widać zza kraty, i wspomnień nie mieć innych oprócz akiego dobrego przy ęcia
w domu szlacheckim w czasie kwesty albo, co się ǳiś prawie częście wydarza, akie ś
niegrzeczne rekuzy³⁹.

— Znam a podobno więce świata, mó panie, ak go widać przez kratę; ma się też
nie edno wspomnienie z własnego życia. Pamięta się i dobre przy ęcia, ale się też pamięta
i rekuzy!… Ale to wszystko zmieniło się ǳisia u mnie w memento mori⁴⁰ i nakazu e
silentium⁴¹.

To mówił w wielkim zamyśleniu, po którym ocknąwszy się:
— Bądź waszmość zdrów! — rzecze. — Przypomniałeś mi wiele okazy , w których

przychoǳiło mi się zdybywać⁴² z twoim o cem… No! Może i my się eszcze kiedy zdy-
biemy w życiu. — I chciał iść, ale a eszcze:

— Jakże mam honor poznać waszmości?
— Imię mo e Murdelio.
To mówiąc zniknął.
Wiǳąc, że nie masz uż mnicha przede mną, szedłem na powrót ku gospoǳie. Barǳo

ednak byłem zamyślony i niby czymś zaasowany, z czegom sobie sam nie umiał zdać

³⁴ex ordine mendicantium (łac.) — z zakonu żebraczego. [przypis edytorski]
³⁵partyzant (daw.) — tu: stronnik. [przypis edytorski]
³⁶Familia — nazwa stronnictwa utworzonego w XVIII w. przez roǳinę Czartoryskich i magnatów z nią

spokrewnionych. [przypis edytorski]
³⁷niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
³⁸podobno (daw.) — tu: na wyraźnie . [przypis edytorski]
³⁹rekuza (daw.) — odmowa ze strony kobiety, odrzucenie propozyc i małżeństwa. [przypis edytorski]
⁴⁰memento mori (łac.) — pamięta o śmierci. [przypis edytorski]
⁴¹silentium (łac.) — milczenie, cisza. [przypis edytorski]
⁴²zdybywać — tu: spotykać. [przypis edytorski]
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sprawy; całe te odwieǳiny w poǳiemiach, owe trumny ze żywymi trupami wewnątrz,
ów ksiąǳ, który pod mnisim habitem akąś miał duszę wcale nie mnisią, owa powaga
ego, owa pańskość, którą mi się zdawało było wiǳieć w ego mowie i ruchach, owe
ego słowa: czy się szlachta eszcze nie dopiła krwawego osadu, który się po winie miał
ostać na ziemi? — owa ego zna omość z moim o cem na koniec, akieś okaz e z nim
razem przeżyte… wszystko to zdawało mi się akby sen aki, ak gdyby wiz a, którą luǳie
miewa ą w chorobach — czego też nie mogąc wyrozumieć dokładnie ani w akikolwiek
sens złożyć i różnie o tym myśląc, przeżegnałem się krzyżem świętym i wchoǳąc w bramę
gospody, uż zaczynałem Ave Maria⁴³, kiedy nagle coś zaturkotało poza mną. Umknąłem
się z drogi i pochwyciwszy za klamkę, otworzyłem drzwi od izby, w które pan Urbański
z Załęskim sieǳieli przy ostatnie beczce naszego wina. To obaczywszy, eszcze smutnie
mi się zrobiło, ale wtem mnie ktoś z tyłu uderzył po lewym ramieniu. Oglądnąłem się, był
to pan Deręgowski, mó nie ako powinowaty przez Zaklików, chłop olbrzymiego wzrostu,
a wielki unak i biba⁴⁴ swo ego czasu.

— Jak się masz, Marcinku? — zawoła on do mnie, zanim miałem czas myśli mo e
zebrać do kupy.

— Wita , waćpan, panie Józefie — odpowieǳiałem — skądże tak nagle w Krośnie?
— A skądże wasze?
— Ja wracam z Tarnowa, gǳiem wyliczał pieniąǳe za Rabe i oblatował⁴⁵ ǳieǳictwo.
— A a do Tarnowa, bo mi ciocia w Sandeckiem umarła i teraz mam z krewniaczkami

o sukces ę proceder.
— No, to gra że waszmość dobrze z nimi, a kiedy wygrasz, to może i mnie się stamtąd

aka cząstka dostanie.
— Oho, serdeńko! To do tego ci się oǳywa apetyt? Już tak za młodu tego metali-

ku dźwięk ci się podoba? Tobie, który sieǳisz na pół milionie gotowizny? O ! Żeby to
skarbnik nieboszczyk…

— Oho! Jużci zaraz i pół miliona! Co to luǳie nie nagada ą! A tu nie wiem, czyby
się i do trzechkroć sta tysięcy⁴⁶ nazbierało, i to złotych, mó Boże!

To mówiąc, staliśmy przy drzwiach otwartych wprawǳie, ale w sieni, że pan Derę-
gowski nie wiǳiał one szlachty ukryte za beczką, a tymczasem Urbański dobrze pĳanym
głosem zawoła:

— Panie stolniku! W ręce two e.
— Jak do asne świecy! — odpowie tenże, nie wieǳąc nawet wcale, kto woła, a oba-

czywszy, którzy są — He ! Mospanowie, a to tu, wiǳę, na gody trafiłem.
— Nale że mu spełna — ąknął na to Załęski — ho, ho! Bo to biba⁴⁷ ak wór ǳiurawy,

dużo zniesie.
Dopieroż zaczęli pić. Ale gǳie Deręgowski, to tam niedługa sprawa. Umiał on nie

tylko sam pić, ale i dogadywać, bo przy wielkim gardle duch w nim był taki ochoczy
a żartobliwy, że gotów by był kiedy i kark skręcić dla same fantaz i. Więc przy kuflu:

— O! To tam stolniczeńko Mazurów nasiecze, kiedy się pomięǳy nich dostanie.
— Ja Mazurów? Uchowa Boże! Możem się uż z akie trzysta razy na rękę probował

przez mo e życie, a eszcze ani razu z Mazurem.
— E ! To eszcze tak do nieba nie pó ǳiesz, musisz i tego poprobować.
— Ha! Jak Bóg da, trudno to, panie Jędrze u, wyłamywać się spod tego, co Pan Bóg

na człowieka nadeszle⁴⁸.
— Wiǳisz, to na niego Pan Bóg burdy nasyła.
— A cóż? Przeciem⁴⁹ katolik i z szatanami spraw nie mam. A teraz na przykład:

sta ę w Sanoku i usiadłszy sobie przed bramą gospody, czekam, póki pachołek koni nie
popasie, aż tu nagle słyszę gwar akiś w sieni. Przybiegam, patrzę, aż tu akiś z niemiecka
przybrany pyta mo ego sługę o paszport.

⁴³Ave Maria (łac.) — Zdrowaś Mario. [przypis edytorski]
⁴⁴biba (z łac.) — tu: pĳak. [przypis edytorski]
⁴⁵oblatować (łac.) — wpisać do akt. [przypis edytorski]
⁴⁶do trzechkroć sta tysięcy (daw.) — do trzystu tysięcy. [przypis edytorski]
⁴⁷biba (z łac.) — pĳak. [przypis edytorski]
⁴⁸nadeszle — ǳiś popr. forma: nadeśle. [przypis edytorski]
⁴⁹przeciem — skrót od: przecie(ż) estem. [przypis edytorski]
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— O paszport! — zawołali obadwa żałośnym głosem przy beczce.
— O paszport. Ja do niego: — Co zacz? — a on i mnie o paszport. — Ja tute szy,

mospanie, ale ty co za eden? — A on z krzykiem: — Ale ty co za eden? — He ! Jak
porwę gwintówkę z mo ego wozika… poszedł, akby go nigdy nie było.

— O paszport go pytali! Mó Boże! — zawołali znowu obadwa od beczki.
— O paszport! Jak mnie Bóg miły! — odpowie Deręgowski ze łzami.
— O paszport go pytali! — odezwie się takoż, płacząc, Załęski. — W ręce two e,

stolniku.
— O paszport!… W ręce two e, podstoli…
I tak tym paszportem przegraǳa ąc kufle, płakali a pili bez miłosierǳia. Jam stał

i patrzał, i słuchał ich opowiadań i żalów, i ęków, co trwało póty, póki beczka nie za-
ǳwoniła. Po czym Deręgowski powstawszy i z zaciśniętymi zębami:

— He !… Nnno!… — i kopnął nogą w dno beczki, które wyleciało w ten moment,
a on sobie nalał pełny garniec lagru⁵⁰ i z adł go. Po czym, obaczywszy, że tamci obadwa
posnęli, zalani łzami i winem, obrócił się do mnie i rzekł:

— A ako tę utracicie, uż wam o inne nie myśleć — powieǳiał ksiąǳ Skarga Pawę-
ski⁵¹, a a to powtarzam i doda ę, że akom ten lagier z adł, tak i całą beczkę z em, kiedy
zechcę, a bez paszportu po adę i na kra świata, a oni i kufla nie wypĳą, i z paszportami
uż eźǳić będą aż do sądnego dnia. Bądź wasze zdrów!

To rzekłszy siadł i po echał.
Powróciwszy do Rabe i wyprawiwszy po staremu stypę in gratiam⁵² instalac i mo e

na to ǳieǳictwo, wziąłem się na gorąco do gospodarstwa; raz, że to młody zawsze się
na gorąco ima wszystkiego, a po wtóre, że zawsze to mile pracować i wkłady czynić na
swoim niźli na cuǳym.

Ale akem się był od razu zapalił i nic tam nie wiǳiał, tylko samo dobro, tak te-
raz z każdym dniem prawie nowe spostrzegałem niedogodności. Więc przekonałem się
na pierwe , że owo za górne i za skaliste te wsi położenie nie tyle złym było dlatego, że
gość by tam był rzadki, ile dlatego, że każda rzecz, którą kupiłem, dla trudności przy-
wozu prawie dwa razy mię tyle kosztowała, każda zaś, którą przedałem, o znaczną część
tanie z rąk moich wychoǳić musiała. Nie było tam ani dworu dobrego, ani sta ni, ani
zabudowań gospodarskich w porządku i wszystko to trzeba było dopiero stawiać. — Kto Bieda
budu e, procesu e a leczy, tego bieda ćwiczy — mówili starzy, a na mnie się to zaraz
sprawǳiło: bo chociaż materiał miałem pod nosem i na swoim gruncie, to ednak, ni-
mem go przywiózł, byłbym go łatwie gǳie inǳie milę był przeprowaǳił. Robotnik,
któregom tam mógł tylko z trudnością dostać, był w na gorszym gatunku i niesłychanie
drogi. Sług nawet nie mogłem dostać, bo w góry komuż się chciało iść, kiedy są służby na
dołach. Wkrótce też przekonałem się, że ziemia tam daleko gorsza, niż sam myślałem —
owies ledwie brat brata dawał, ziemniaków eszcze wtedy tak nie saǳono, inne zboże się
wcale nie udawało — i gdybym był nie miał gotowego grosza, tobym był musiał mrzeć
z głodu wraz z mo ą czelaǳią. Pastwiska, chociaż były pożywne, to ednak tak niedo-
godne, że do ednych goǳina drogi, drugie tylko w stałą pogodę przystępne, a nie było
takiego tygodnia, w którym by mi wilk był nie porwał akiego drobiazgu, niedźwiedź
nie ubił krowy lub wołu, źrebię się nie podarło na pniaku albo nie upadło ze skały. Jed-
nego dnia nawet, rozkazawszy mego perłowego turczynka — com go był kupił po panu
Franciszku Puławskim, z ran, w bitwie pod Hoszowem otrzymanych, na leskim zamku
umarłym, i pielęgnował ak oko w głowie — dla krotochwili⁵³ wypuścić na paszę, napę-
ǳonego przez nieuważnego koniucha na pniaki, przez przebicie się utraciłem na wieki.
I tak wszystko mi akoś ginęło lub nicestwiało. Wiǳiałem uż awnie, że o intracie⁵⁴ stąd
nie było co ani myśleć, chyba że aż za lat kilka; a na dobitkę eszcze los mnie obdarzył był

⁵⁰lagier — osad tworzący w beczkach podczas fermentac i wina. [przypis edytorski]
⁵¹Skarga herbu Pawęża, Piotr (–) — ezuita, czołowy przedstawiciel kontrreformac i w Polsce, ka-

znoǳie a nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszy rektor Uniwersytetu
Wileńskiego; sławny też ako autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych; inna forma nazwiska to: Piotr Powęski
a. mylnie: Pawęski. [przypis edytorski]

⁵²in gratiam (łac.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]
⁵³krotochwila (daw.) — zabawa. [przypis edytorski]
⁵⁴intrata (daw., z łac.) — dochód. [przypis edytorski]
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takim podstarościm, antem zza siedmiu piekieł, żem się ani na krok z domu nie mógł
wyruszyć, bo pod ego rękami wszystko gorzało.

Rozpatrzywszy się dobrze w tym, a do tego wziąwszy i to na uwagę, że mi przez to
takie piękne gospodarstwo w Bóbrce upada, sroǳem się zaasował, a owo ǳieǳictwo,
do którego niedawno tak gorąco wzdychałem, poczęło mi stawać kością w gardle, żem
przez nią nie mógł oddychać. I ǳień w ǳień nowe przychoǳiły zgryzoty. Tak nie minęło
ani trzy miesiące od mego przy azdu, kiedy mnie uż ten asunek tak głęboko począł
do mować, żem uż ani po nocach nie sypiał, ani we dnie nie miał chętki do pracy, ani
apetytu do strawy coǳienne — wszystko mi uż było niemiłe. A tu o radę ani rusz prosić
kogo: bo akżeż, proszę, było mi się wystawiać na oczywisty śmiech luǳki i złośliwych
szyderstwo? Samotnie więc tylko bĳąc się w piersi za mo ą lekkomyślność, wciąż sobie
powtarzałem:

— Otóż do czego próżność i pycha nie prowaǳą na świecie! Gdyby mi się było nie
zachciewało ǳieǳictwa i gdybym był pamiętał na to, żem przy uczciwości i tym dobrym
imieniu, które mi zostawili przodkowie, eszcze może lepszy ak wielu, i racze Panu Bo-
gu ǳiękował za to, że mnie w dobre wiosce zastawne i w piękne eszcze gotówce przy
śmierci o ca zostać się dozwolił, i nie piął się bezpotrzebnie do góry dla czcze famy tylko,
tobym był nie poniósł strat tylu i nie doświadczył tyle zgryzoty. Teraz, kto wie eszcze, na
czym się to zakończy; worek mó z każdym dniem słabszy, zdrowie się nadweręża, broń
Boże eszcze choroby, to uż zginąć tu przy ǳie pomięǳy wilkami i niedźwieǳiami.
O o cze mó ! Czemuż mi się kiedy nie pokazałeś, aby mnie ostrzec przed tym nieszczę-
ściem!

I tak dnie mo e licząc na asunki i do Boga posyłane modlitwy o dobrą myśl aką,
która by mnie z tego nieszczęścia wyrwała, przeżyłem sroǳe pamiętne to lato dla mnie
aż do żniw samych, które tam są po prostu kośbą, bo żąć nie ma co, i odbywa ą się aż
o późne esieni.

W żniwa tedy, zgryziony eszcze barǳie , bo mi się prawie nic nie uroǳiło, ze smut-
nym sercem wyszedłem do kosarzy i opatrzywszy robotę, że to uż niedaleko było do wie-
czora, usiadłem pod akąś lasówką na mieǳy. Różne myśli mi poczęły przeciągać przez
głowę, a taka ciężkość mi usiadła na piersiach, żem zaledwie mógł cokolwiek oddychać:
grzech te próżności mo e , która mnie nie tylko do straty grosza i spoko u przywio-
dła, ale eszcze w owe chwili, kiedy mi tylko w świat wchoǳić było, zamknęła mnie
w takich górach i lasach, stanął mi akby wiedźma aka przed zapłakanymi oczyma —
nie wieǳiałem, ak się od nie ochronić; żegnałem się, modliłem się i na koniec ciężko
usnąłem.

Otóż zaledwie oczy zamknąłem, zaraz zdawało mi się, że estem w akie ś piękne kra- Sen, Zaświaty, Święty,
Opieka, Wiz ainie, leżę sobie pod rosochatym drzewem, pode mną zieleń taka miękka, ak na przednie -

szy wenecki aksamit, a wkoło mnie tak cudownie wonie ące kwiecie i takie akieś liściaste
krzewy, akich nie masz w mo e o czyźnie. Niebo było aż granatowe i tak przeźroczyste,
ak kryształ, a co mnie na mocnie ǳiwiło, to, że w ǳień biały około słońca na wyraźnie
wiǳiałem księżyc i wszystkie gwiazdy świecące, a może nawet i więce , bo straszna gąszcz
mi się zdawała. Z daleka tylko przed sobą u rzałem akąś niewielką chmurkę, która się
w moich oczach zwiększała, zgoła tak, akoby kto echał po niebie i kurzyło się za nim,
a musiał echać prędko, bo aż gwiazdy podskakiwały i wywracały się w owym tumanie
niebieskiego kurzu. Patrzę a się na to, przecieram oczy i myślę, co by to być mogło? ale
tu ani pół Ave nie minęło, kiedy tuż przede mną na ziemi stanął rycerz w okrutnie lśnią-
ce zbroi i hełmie z piórami, z gołym mieczem w ręku, ale na moim własnym, niedawno
co utraconym turczynku. Strach mnie wziął zrazu i pomyślałem: pewnie pan Puławski
nieboszczyk! — więc zerwałem się na równe nogi, ale popatrzywszy owemu rycerzowi
w oczy, tak mnie akieś promienie olśniły, żem wraz padł na kolana. Dopiero rycerz ów,
miecz spuściwszy ku ziemi, ǳiwnie pięknym głosem odezwie się do mnie:

— Nie bó się, Marcinie! Wiǳę, mnie nie pozna esz, przeciem⁵⁵ a patron twó .
Chciałem coś przemówić i uż otworzyłem był usta ku temu, ale mi tak ęzyk zakoł-

kowało, że ani rusz. A święty Marcin dale :

⁵⁵przeciem ja — przecież estem. [przypis edytorski]
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— ǲięku ę ci za konia; dobra szkapa, a w sam czas mi się dostała, bo u nas uż tak
stadnina podupadła, że ledwie do pługa z nie co mamy.

To mnie tak strzęsło, żem o mało nie upadł, bo ak pierwe coś świętego czułem
w tym rycerzu, tak teraz, kiedym uż był pewny, że on na moim turczynku, wzdrygnąłem
się okrutnie: azaż bowiem nie z tego mie sca ten rycerz est, dokąd końskie dusze idą po
śmierci? — alem się trochę opamiętał. Dopiero rycerz znowu:

— Czegóżeś⁵⁶ tak smutny, Marcinie, żeś cale⁵⁷ oniemiał?
— Jakże nie mam być smutny — odpowieǳiałem uż trochę ośmielony, ale eszcze

zawsze klęczący i z pokorą — kiedy mnie to Rabe kością w gardle uż stoi.
— Bo ci tak potrzeba było ǳieǳictwa, ak turczynka puszczać na paszę. Dobrze

to est nie wypuszczać z rąk o cowizny, ale zaprawdę powiadam tobie, że nie ten est
pierwszy u Pana Boga, który ziemskie ǳieǳictwo po swoich o cach wszelkimi siłami
ǳierży, ale ten, który łaski boże nie wypuszcza ze swego posiadania i przechowu e ą
dla swoich ǳieci i wnuków. Kto o posiadaniu ziem wielu myśli i na to e nabywa, aby
ziemskiego blasku dodał imieniowi swo emu, ten choćby posiadł tyle wsi, ile ich oko
za rzy z na wyższe góry, za nic ważony bęǳie, eżeli inne nie położy zasługi, albowiem
nie po imionach waszych was wołać będą na sąǳie, ale po uczynkach, które was oǳnaczą
od innych. Na ednym zagonie i w dreliszku nieboże, a z łaską bożą i wiarą, a z pokorą
i cierpliwością na losy doczesne, kto tak wytrwa i z takim świadectwem stanie w owym
dniu strasznym przed Panem Bogiem, tego edno westchnienie więce zaważy wtedy niżeli
wszystkie skarbce bogaczów i ich na ęte modlitwy. I zaprawdę powiadam tobie: Kiedy
tam two e oko popatrzy, to u rzy, że z tych, którzy deptać będą po złotogłowiu i zło-
cie, większa część bęǳie w drelichach, a wiele lam i edwabiów pokaże się pokalanych
w błocie. I skazani będą do ogniów i błota, iżby ogień wyżarł plamy z ich szat, a błoto
pozostało się w błocie. — Tobie na cóż było ǳieǳictwa? Czy ci źle było w Bóbrce? Czy
twó o ciec nie przesieǳiał tam lat dwaǳieścia? Czy nie przyrobił tam sporo fortuny?
Czy nie miał estymy i dobrego zachowania u szlachty? He? A z ciebie to taki syn kocha-
ący? Ledwieś o ca przywalił kamieniem, ledwie trawą porósł grób ego, użeś i nie miał
nic pilnie szego, ak ruszyć ego krwawo zapracowanego grosza i dale że puszyć się przed
światem ego zasługą i pracą! Trzeba ci było porzucać Bóbrkę i dać ochłonąć temu szczę-
ściu, które Pan Bóg tam na was zsyłał? Trzeba ci było domu tego od eżdżać, w którym by
ci cnoty i rozum two ego o ca, trzyma ące się eszcze każdego kąta, dawały lepszą radę niż
two e na mądrze sze sąsiady? Trzeba ci było pamiątek tyle bez uczczenia porzucać, aby
iść mięǳy niedźwieǳie i wilki? Sługi stare a wierne samym sobie zostawić i podać im
okaz ę nauczenia się kraǳieży, a tuta iść pilnować poprzy mowanych złoǳie ów? Kości
two ego o ca, stary kościołek porzucać, a żyć tuta bez księǳa, bez spowieǳi, bez mszy
święte i bez uczciwe w domu bożym modlitwy?… Maszże teraz za two ą głupotę, masz
za żąǳę ǳieǳictwa!

Milczałem, bom czuł, że mi prawdę mówił ten rycerz; a on znowu:
— Milczysz? Ciężko ci? Czemuż sobie na to nie raǳisz?
— Jakżeż a mam sobie raǳić — szepnąłem z cicha — kiedy nie umiem.
— To broić umiesz, a raǳić sobie nie umiesz? Sprzeda Rabe.
— Sprzedać? A któż to kupi?
— Prawda, że niewielu takich głupich, ak ty, ale a ci dam radę. Jeszcześ się nie

stał niegodnym te łaski, którą Bóg miał zawsze dla twego rodu. Wierz, ak oni wierzyli,
a kupiec bęǳie na święty Marcin⁵⁸.

Po czym zwrócił konia i eszcze dodał:
— Z Mazurami bądź ostrożny, bo to nieszczęśliwa ziemia dla Sanoczanów. Bądź

zdrów i kłania się panu Urbańskiemu ode mnie, a powieǳ mu, niech uż sobie raz
da pokó z tym polowaniem, bo i niedźwieǳi nie wygubi, i do kufla się przyzwyczai,
i w Komborni go tak rozkradną, że eno puste ściany zostaną. A szkoda by ich, dobry
ród.

⁵⁶czegóżeś tak smutny (daw.) — czemu esteś tak smutny. [przypis edytorski]
⁵⁷cale (daw.) — całkiem, całkowicie. [przypis edytorski]
⁵⁸święty Marcin — t .  listopada, w kalendarzu chrześcĳańskim ǳień poświęcony św. Marcinowi z Tours.
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Klęczałem tak eszcze przez edno Ave Maria i czekałem, czy eszcze mi czego nie
powie; ale naraz straszny chłód mnie obwiał dokoła, rzuciłem się mocno i przebuǳiłem
się. Słońce uż się było schowało, wieczór był chłodny, ak zwykle w górach, a zwłaszcza
w esieni; robotnicy szli uż dołem do domu, a nade mną stał podstarości, prosząc, abym
szedł uż, bo noc. Wstałem, obe rzałem się i rzuciłem się w tył całym krokiem — pod
ową lasówką bowiem stał z brewiarzem ów mnich, anciszkan, który mnie opanował tak
w Krośnie, a któremu imię było Murdelio. Pokłoniłem mu się, on nic — podstarości się
ǳiwnie wypatrzył na mnie, a tymczasem mnich ruszył naprzód, a za nim, podstarości
za mną i tak szliśmy aż do samego dworu.

Co się dale stało, tego uż nie wiem — to tylko pamiętam, że po owym mnichu we
dworze nie było ani śladu i nikt go z ży ących nie wiǳiał — śnieg upadł te nocy — mnie
zaś, wiǳącego ustawicznie akieś marzydła, sroga gorączka powaliła na łoże.

Była to straszna choroba — ból głowy, akby mnie kto żaru nasypał pod czaszkę,
nudności aż do skonania i takie pragnienie, że zrywa ąc się nocą na równe nogi, nieraz po
garncu kryniczne wody wypĳałem od razu. Temu wszystkiemu towarzyszyła nieprzytom-
ność bez przerwy, a straszne akieś wiedźmy i upiory, które się dniem kręciły koło mnie,
tak mnie męczyły bez przestanku, żem przez kilka tygodni po sto razy poczynał modlitwę
i ani razu e nie mógł dokończyć. Chwile, w których cokolwiek miałem przytomności,
były eszcze strasznie sze od wszystkich boleści: wtedy bowiem sumienie, wyrzuca ąc mi
grzechy mo e i ową próżność mo ą, rozpoczynało grę swo ą. Więc raz biłem się w piersi,
akby aki pokutnik, za grzechy śmiertelne i urywanymi słowy błagałem Boga o miło-
sierǳie. Drugi raz myślałem nad sobą i wtedy drżałem od strachu: wiǳiałem bowiem,
ako sam leżę śród samych wertep i lasów, sierota bez o ca i krewnych; siostra o mil
kilkaǳiesiąt, sąsieǳi tylko o edną, ale głusi i nic niewieǳący — wiǳiałem, ako sługi
edne odbiegały mnie samowolnie, drugie się na to zostały, aby mnie okraść do reszty.
Posyłałem raz po lekarza Włocha do Leska, ale ten, puściwszy się do mnie, kiedy mu koń
nogę złamał na droǳe, piechotą wrócił i ani słyszeć nie chciał o Rabach. Posyłałem po
księǳa ritus graeci⁵⁹ do Balogroda; odpowieǳiał, że nigdy nie bywam w cerkwi i że luter
być muszę, a on do lutra nie pó ǳie. Łaciński proboszcz mo e parafii mieszkał o mil
trzy i był starzec stuletni.

— Boże! — pomyślałem. — Otóż mnie pokarałeś, że nawet sam nie wiem, za co
mnie Two a ręka dotyka. Święty Marcinie! Czegóż mnie takie nabawiłeś choroby?

— To za żąǳę ǳieǳictwa, za próżność, za lekkość umysłu twego, za to, żeś odstąpił
błogosławionych kości i wiary two ego o ca! — odpowiadała mi z kąta wiedźma akaś,
która raz była babą starą z wężowymi włosami, raz psem ogromnym, raz niedźwieǳiem,
to znowu gadem, zie ącym ogień z paszczy zębate . Inny raz znowu wiǳiało mi się, że cała
izba mo a się pali szczerym płomieniem, że się dymi i skrzy, a głownie i węgle rozżarzone,
kłębiąc się mięǳy sobą, odskaku ą od pożaru i pada ą mi na twarz, na ręce, na piersi.
Czasem Murdelio z psałterzem w ręku stał mi w kącie izby i czytał modlitwy.

Kilka razy matka mo a nieboszczka, które nawet nie pamiętałem postaci, stawała we
drzwiach z podniesioną do góry ręką i powtarzała uroczystym głosem.

— Trwa i wierz, a zdrów bęǳiesz.
Raz tylko eden pokazał mi się o ciec mó kochany: leżał w akie ś trumnie kamien-

ne , cały wyschnięty i zżółkły; ale szaty na nim tak były podarte i błotem powalane,
pas rozszarpany i szabla tak aż do węgla spalona, żem się zatrząsł cały i okropnym gło-
sem zawołał do Boga o pomstę nad tymi, którzy rozrywa ą groby umarłych. Wtedy on
w trumnie swo e prawą rękę podniósł, położył na piersi, pierś rozdarł aż do samego
wnętrza i pokazał tam serce takie czyste, ak brylant.

I tak ǳiwne dręczyły mnie sny i wiǳenia — aż na koniec, kiedy akiś potwór morski
napełnił swym cielskiem sprośnym całą izbę mo ą i wywraca ąc się w strasznych kłębach,
to puchł w mych oczach aż do pułapu, to znów się zsychał tak, że mu aż żebra było widać,
i nareszcie tak zmalał, ak człek zwycza ny — a temu człowiekowi poczęło z wolna ciało
odpadać od kości i wnętrzności snuć się z niego i znikać w akichś dymach ze siarki
i smoły, że za chwilkę żywa śmierć z kosą i klepsydrą stanęła w głowach mo ego łoża —
wtedy zebrałem wszystkie reszty sił moich i uklęknąwszy na łożu rzekłem: Panie! Jam

⁵⁹ritus graeci (łac.) — obrządku greckiego. [przypis edytorski]
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est twó wierny i z ǳiada z praǳiada służę tylko Tobie i chwale Two e ! Daszże mnie
zginąć, ak akiemu opryszkowi pośród tych wertep i lasów, bez księǳa, bez spowieǳi
i bez świętych Twoich sakramentów? Dopuścisz, Panie, abym ako poganin szedł z tego
świata? Aby mo e ciało zgniło niepokropione, aby ani edno oko nie zapłakało, ani pies
nawet nie zawył na moim pogrzebie?… — I z słowami: — Ale niech się ǳie e Twa wola…
— upadłem na łóżko i ciężki sen zamknął mi powieki.

Ta noc była punktem przesilenia się mo e choroby. Przecie korpus Nieczu ów prze-
mógł kiepskie malum terrestre⁶⁰, chociaż aż zamorskimi gadami szturm przypuściło. Na
drugi ǳień, Panu Bogu niech bęǳie chwała! uż mi dużo lże było. Głowa lekka, oddech
wolny, wzrok czysty, tylkom⁶¹ słaby był eszcze i czupryna mi tak do szczętu wylazła,
że kiedym spo rzał w zwierciadło, to mi się zdawało, że mó o ciec nieboszczyk do mnie
zaziera.

Kiedy człowiek sam sobie pomoże, to uż zaraz i wszyscy gǳieś się z pomocą zna-
choǳą i wszystko akoś się składa. Więc zaraz tego dnia rano przyszedł do mnie wó t
z kilkoma starszymi z gromady z oświadczeniem, że się ofiaru e strzec dworu i gospodar-
stwem kierować, bo uż przekonał się nieodmiennie, że mnie kradną bez miłosierǳia.
Poǳiękowałem za sentyment, alem się prędko zbył tego tałata stwa: co za sztuka przy ść
teraz? Czemuż nie wiǳiałem was, kiedym był tak niemocen, żem kroku dać nie mógł?
— Koło południa przy echał też i mó Węgrzynek, edyny mó sługa, można powieǳieć
przy aciel, któremum na nieszczęście właśnie na dni parę przed owym z awieniem mi się
św. Marcina we śnie był pozwolił po echać do krewnych do Bieszczad. Już też i cale inacze
zrobiło się w Rabach: eszczeż i dnia tego pan Urbański polu ący z panem Osuchowskim,
cześnikowiczem bielskim, w kołonickich lasach zabłąkali się w mo e Bałanǳie i będąc
uż prawie nad samym dworem, przyszli mnie trochę nawieǳić. Jeszczem był barǳo sła-
by, ale przecie mogłem uż trochę rozmawiać, więc też nie czeka ąc opowieǳiałem im
mo ą wiz ę św. Marcina i ego słowa.

— He ! A może mnie tam i kradną w Komborni! — krzyknie pan Urbański, kiedym
mu powtórzył pokłon świętego. — O ! Powywieszałbym drabów do ǳiesiątego pokolenia!
— A a na to:

— E ! Nie sroż się tak, panie Jędrze u! Bo oto i mnie okradli do szczętu podczas mo e
choroby, a a przecie ich wieszać nie będę.

— A czemu?
— Bo pouciekali.
— A! To co innego.
Dopiero a im opowiadałem cały kurs mo e choroby, wszystkie strachy i wiedźmy,

i smoki, i gady, i ową śmierć. A kiedym skończył, rzecze znów pan Urbański:
— Wiǳi mi się, panie bracie, że to nie święty był, kiedy cię takie choroby nabawił.
— A któż?
— To coś nieczystego.
— Jakże by to mógł być nieczysty, kiedy mnie takie piękne dawał nauki? Nie może

być.
— Chyba żeś wiele grzeszków miał, na które przychoǳi czas, bo inacze to nie wiem,

co.
— Nie ǳiwna to, panie bracie — odpowieǳiałem — że nie wiesz, co. Boskich rzeczy

nigdy nie trzeba rozumem dochoǳić, bo albo się głupstwo wywieǳie, albo dogmat taki,
który człowieka z drogi wiary sprowaǳi i od Pana Boga odwraca.

— Tak est — dodał pan Osuchowski — a kto by chciał rozumem wszystkiego dochoǳić
i zginie, a nie bęǳie umiał w to ugoǳić — ak mówi Kochanowski.

— Ba! Ale czy to wszystko prawda — zarzucił znowu pan Urbański — co ci ten
święty powiadał?

— No, prawda nieprawda, to wszystko edno; to był sen, a mogłem a czego nie
dosłyszeć albo potem przekręcić.

— Obaczymy — odpowie on — kiedy kupiec bęǳie na św. Marcin, to two a prawda,
a kiedy nie bęǳie, to mo a.

⁶⁰malum terrestre (łac.) — zło przyziemne; tu: choroba ciała. [przypis edytorski]
⁶¹tylkom (…) był — tylko byłem. [przypis edytorski]
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— Dla mnie zawsze mo a wiara est prawdą — odpowieǳiałem, a tymczasem pan
Osuchowski:

— E ! Co się tam bęǳiecie spierać o prawdy, których obadwa nie rozumiecie. Jest Wiara, Książka
który z was ksiąǳ czy teolog, czy biskup? Jak stoi w piśmie, tak wierz, a kiedy w wie-
rze two e na ǳie się fałsz, to ty za to odpowiadać nie bęǳiesz przed Panem Bogiem,
eno ten, co pismo pisał; boś ty est prosty człowiek i nieuczony. Tak było u nas od
wieków i dobrze było z tym; wszyscy w edno wierzyli i edno robili; a ǳisia , kiedy
się namnożyło piśmiennych a mądrych głów, to uż każdy poszedł swoim torem i owóż,
gǳieśmy tym zaszli. Ale i to gadanie na nic się nie zdało; lepie opatrzyć gospodarstwo
pana skarbnikowicza i od szkody go zabezpieczyć, kiedy się eszcze nie może ruszać sam.

I tak się zaraz stało: Osuchowski, poczciwe człeczysko, poszedł na mo ą zagrodę, a pan
Urbański został się przy mnie. I gawęǳiliśmy sobie pomału, bom a nie barǳo się mógł
natężać. Tymczasem wrócił pan Osuchowski i rzekł, że niepodobna mu w nocy oglądnąć
wszystkiego; więc nocowali ci goście u mnie. Na drugi ǳień pan Urbański, niespoko ny
o swo ą Kombornię, wy echał do nie ; pan Osuchowski zaś został i od tego począł ład
w moim gospodarstwie, że resztę złoǳiei, którzy nie pouciekali, porozpęǳał na cztery
wiatry, a postanowiwszy uż zostać u mnie, póki całkiem nie wyzdrowie ę, swoich kilku
luǳi ze Mchawy tymczasem sprowaǳił i przy nich pomału dla mnie nowe sługi przy mo-
wał. Mnie tymczasem znacznie zrobiło się lepie , zabierałem się całymi siłami, tylko głód
mnie morzył niesłychanie, a broniono mi eść wszystkiego oprócz delikatnych legumin.
Kiedym uż stał dobrze na nogach i przechoǳił się z wolna po izbie, i ów Włoch, doktor
Gondoni, którego w. wo ewoǳina, pani wspaniałego umysłu i serca, dowieǳiawszy się
o mo e niebezpieczne chorobie, gwałtem do mnie wysłała, cale niespoǳiewanie do Rab
przy echał. Frakowy perukarz ten kazał mnie sobie rzecz całą opowiadać ab ovo⁶², a na
koniec i niemało mi kwesty zadał o całego życia mo ego curriculum⁶³, mrucząc sobie na
każde słowo coś po swo emu i zażywa ąc tabakę. A wysłuchawszy i wymacawszy mnie po
wszystkich żyłach, od uszu aż do pięt, rzekł tak:

— Signor się dużo martwił po śmierci o ca, z czego dużo żółci wylało się w ego krew.
Stąd musiała nastąpić choroba, ale nie przez to, że się święty pokazał we śnie. Wszakże
i to, uderza ąc na nerwy i mózg, z czego ciało spotniało, a potem na esiennym wietrze na
górze się zaziębiło, mogło się wiele do choroby przyczynić albo ą zgoła przyśpieszyć. Ale
teraz uż nic, signor bęǳie zdrów, tylko trzeba zachować dietę i przez ǳiesięć dni eszcze
nie wychoǳić z izby.

Powieǳiawszy tę sentenc ę i dawszy mi maść na odrośnięcie czupryny, wziął dwa-
ǳieścia czerwonych złotych, niedźwieǳiego sadła parę garncy i od echał; a a, wysma-
rowawszy czuprynę ego maścią, z adłem zaraz kapłona i wypiłem szklankę starego wina
dla zachowania diety.

Tak zachowu ąc co ǳień dietę około końca paźǳiernika Pan Bóg mi dał, żem się uż
nie potrzebował wyręczać panem Osuchowskim, sam choǳąc około mo ego gospodar-
stwa; a na Wszystkich Świętych byłem uż u spowieǳi w kościele w Hoczwi i z pokorą Religia, Obycza e, Ksiąǳ
słuchałem mszy święte i pięknego kazania na tekst: „Wierz, a wiara cię zbawi”. — Młody
ksiąǳ akiś, mnich z pozoru, z wielką wymową i żarliwością powieǳiał to kazanie, ǳieląc
rzecz tak, że w pierwsze części wyłożył artykuły wiary święte wedle przepisów Kościoła,
z drugie zaś uczynił mowę pełną aluz i do polityki tamtego czasu, a bĳąc groźnie w to, iż
z osłabieniem wiary w naroǳie przyszły nań klęski doczesne, nieraz słuchaczom przywo-
ǳił na pamięć słowa nieśmiertelnego ks. Skargi, który ǳisie szy stan rzeczy na dwa wieki
uż przepowieǳiał — i różne inne mie sca, które się właśnie do ówczesnego stanu tego
kawałka kra u naszego ak na wybornie stosowały. Kazanie to barǳo trafiło do mego
przekonania i ǳiwiłem się, skąd się nagle w tym ustroniu tak wymowny wziął kazno-
ǳie a; dopiero po mszy święte dowieǳiałem się, że to był mnich z zakonu mis onarzy
św. Wincentego à Paulo, którzy właśnie nauką i kaznoǳie stwem słynęli i odprawowali
mis e po kra u dla nawracania zbłąkanych albo niewiernych. ǲiwnie oni się różnili od
innych mnichów; zaraz tedy ubiorem — nosili bowiem suknię długą z czarnego sukna,

⁶²ab ovo (łac.) — od samego początku. [przypis edytorski]
⁶³curriculum (łac.) — bieg, przebieg. [przypis edytorski]
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z wysokim kołnierzem, białym płótnem obszytym, na wierzchu mantolet kanoniczny⁶⁴,
a na głowie czapka sukienna z opuszką z trzech końskich ogonów. Jakoż i w regule swo e
mieli inne obowiązki od drugich mnichów, a na pierwszym z nich mis e. Przy mowali
też rekolektantów dobrowolnych do domów swoich i uǳielali im przez pięć dni po-
mieszkania, strawy i nauki bez żadne za to nagrody. Poznałem się zaraz z tym księǳem
i prosiłem go, aby na drugi ǳień odprawił nabożeństwo na intenc ę mo ego wyzdrowie-
nia, i dawałem mu na to wedle zwycza u pieniąǳe, ale przy ąć nie chciał, a przyrzekł,
że nabożeństwo odprawi i tak. Zaprosiłem go więc, żeby mnie przyna mnie nawieǳił
kiedy w własnym mym domu, ak znów z mis ą po eǳie w te strony.

— Na przyszły rok, da Bóg doczekać, może się tu pokażemy — odpowieǳiał on —
rzadkie tu kościoły łacińskiego obrządku, a wiele dusz łaknie słowa bożego. Religia, Obycza e, Szlachcic

I prawda, że tam rzadkie kościoły, bo Rabe na przykład należą do parafii w Wołkowyi,
gǳie, gdybym chciał na mszy święte być, tobym musiał ǳień naprzód, i to rano, od
siebie wy eżdżać, a są wsie, którym eszcze dale est do parafialnego kościoła; więc szlachta
i łacinnicy, słuǳy lub rzemieślnicy modlą się Panu Bogu po cerkwiach unickich, spowiedź
świętą raz tylko odprawia ą do roku, i to przed księǳem ritus graeci, bo ak się lody
spiętrzą około Wielkie Nocy, to ani kroku stamtąd nie można dać. To wszystko edno
przed Panem Bogiem, ale zawsze est to grzech szlachty niemały, bo gdyby o to stali, to
złożywszy się po lada czym, co parę wiosek swó kościołek by mogli mieć.

Ten ǳień uż strawiłem cały na plebanii i spęǳiłem go na pobożne rozmowie z owym
kaznoǳie ą, który także tam stał, a który na długi czas spragnioną duszę mo ą zasilił
i w wierze święte o wiele mnie wzmocnił. ǲiwnie bowiem mądry to kapłan był, uczony
we wszystkich świętych rzeczach, tak że uż trudno sobie więce pomyśleć, a co ǳiw-
nie sza, że przy tym i światowe rzeczy doskonale znał, tak ak który szlachcic ziemianin.
A świątobliwość taka biła od niego, że kiedym z nim mówił, tom się go ręką dotknąć
nie śmiał, akby akich relikwĳ. Doraǳił mi też on, ażebym, kiedy na mnie przy dą a-
sunki i troski, Pismo święte do ręki u ął i czytał w nim albo kazania świątobliwych mę-
żów i świętych żywoty, nad które nie masz skutecznie szego lekarstwa na upadek duszy
i utrzymanie się w wytrwałości w ziemskie wędrówce te . Usłuchałem ego rad i niemało
z nich ulgi i pociechy doświadczyłem w późnie szym życiu.

Następnego dnia poszedłem do zamku, który stoi o kilkaǳiesiąt kroków od plebanii
nad rzeką Hoczewką, wpada ącą zaraz za wsią do Sanu. Pan Fredro, podstoli pomorski —
mąż uż niemłody, ale piękny eszcze kawaler, od czasu swoich podróży po Włoszech akiś
barǳo asobliwy i tylko czarny kolor na sobie noszący — mieszkał w tym zamku. Pan
ten, ile że z boczne linii senatorów idący i więce do panów aspiru ący, lubo⁶⁵ szlachty
pospolite nie lubił i tylko dlatego z nią żył, ażeby z nie dworować, z nią pić i w pałasze
się bić albo dokazywać na koniach — przy ął mnie ednak po stare zna omości grzecznie
i zaraz na wstępie rzekł:

— Cóż, wymodliłeś się uż za two ą chorobę? Hę? Teraz by podobno wypadało dać
na mszę do św. Marcina, co?

— Dałem uż na mszę świętą do Pana Boga, panie podstoli dobroǳie u, to i za świę-
tych stanie.

— Masz rac ę — odpowie on — zawsze lepie sprawę mieć z panem niż z podstaro-
ścim.

Odszedłem zaraz witać się z gośćmi, bo nie lubię słuchać mów takich filozofów,
u których i na świętsze rzeczy nie ważą nic, a pan podstoli na dobre był prze ęty tą filo-
zofią i podobno innych książek nie znał ak Woltera i ego kolegów, których ǳieła tyle
wstrząśnień potem wywołały we Franc i — a że było wiele szlachty w te sali, więc akoś
mi to uszło. Tam też zostałem na obieǳie, przy którym po staremu pito wielką gębą
i mnie też siłowano, alem się na ten raz wyprosił, bo raz, żem był niedawno po chorobie,
a po wtóre, że dla nabożeństwa i rozmowy z Panem Bogiem w to mie sce przy echawszy,
nie goǳiło mi się uż wdawać w taką światową rzecz. Otóż po obieǳie rzecze do mnie
pan Fredro:

⁶⁴mantolet kanoniczny — edwabna peleryna. [przypis edytorski]
⁶⁵lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
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— Gdybym nie wieǳiał, że ci aż pan Urbański wino musiał przywozić do Rab, tobym
był może na święty Marcin się zaprosił do ciebie, aby trochę zażyć górskiego polowania.

— Nic to nie waǳi, panie podstoli dobroǳie u — odpowieǳiałem natychmiast
— u mnie, chwała Bogu, est winka dosyć w Bóbrce; a e tylko dlatego nie trzymam
w Rabach, że i nie mam tam piwnicy i kto wie, ażali tam długo pomieszkam, ale na
święty Marcin, to bęǳie.

— No, no, a żartu ę — odpowieǳiał pan Fredro — i bez wina bym był przy echał
do Rab, bośmy to uż o tym mówili; świadkiem pan Bal.

Otóż z obietnicą gości, a spoko nie szy na duszy i zdrowszy na ciele, po echałem do
Bóbrki, aby stamtąd zabrać, co trzeba było, na przy ęcie gości do Rab; bom to eszcze
prócz inwentarzów z Zabroǳia mało co tam był posprowaǳał; z Bóbrki zaś uż prosto
do domu, gǳie nadgląda ąc roboty szynek, salcesonów i kiełbas i młócąc owies dla koni
gościnnych, czekałem z niecierpliwością owego tyle dla mnie ciekawego dnia świętego
Marcina.

Śród ciągłego zatrudnienia i oczekiwania minęło mi tych dni kilka ak z bicza trzasł.
Święty Marcin przybył, ale uż nie na białym koniu, ak wtedy we śnie; widać musieli
i w niebie na paszę wypuszczać turczynka. ǲień był ponowny⁶⁶, chłodny, ale nie wietrz-
ny, akich wiele u nas w esieni. Około południa poczęli się z eżdżać goście i po staremu Obycza e, Przy aźń, Uczta,

Świętoci, co mieli drogę na dalszą, przy echali na pierwe , bo się na ranie wybrali, ci, co miesz-
kali na bliże , przybyli na późnie . Starczył się w słowie pan Fredro i z dwoma Balami,
i z panem Tarnowieckim stawił się pierwszy. Tuż za nim nadciągnął od Huczwic ǳia-
łami⁶⁷ pan Edmund Cho nacki, stolnikowicz rawski albo pisarzewicz groǳki sanocki,
kiedy by go tytułować po o cu; ale miał on natenczas uż i sam się czym pochwalić, bo
pierwszym rębaczem i unakiem swo ego czasu był. Żył on natenczas w przy aźni wielkie
z panem Janem Cieszanowskim, łowczym sieraǳkim, i z nim razem z Kalnicy przy e-
chał. Dale przyciągnęli: pan Urbański z Nurkowskim, Karsznicki z Balogroda, Strzeleccy
z Łopienki i Kra ewski z Terki, podczaszy przasnyski; nie minęła mnie też wizyta pana
Bobrowskiego, sęǳica groǳkiego sanockiego a właściciela Żernicy, którego matka była
Karsznicka z domu, podkomorzanka halicka, uroǳona z te że same Balówny, z którą
miasteczko Balogród z roǳiny Balów przeszło w dom Karsznickich. Przy echali i in-
ni, dalecy i bliscy, zna omi i niezna omi, i zaraz z góry po odbytych powinszowaniach
zapowieǳieli mnie, że będą polować u mnie; przy ąłem to barǳo wǳięcznie, ale pan
Urbański, utrzymu ąc nie bez słuszności, że polowanie u mnie i trzy grosze niewarte, bo
nie mam ani psów siła, ani knie ę zna ących myśliwych, zaprosił wszystkich do siebie. Na
mnie więc tylko pozostało dać dobry obiad i wina nie skąpić, co też przyrząǳiłem, ak
należało. Podczas obiadu zrobił się gwar ak w ulu i wtedy dopiero poczęły się owe ser-
deczności, całowania i przezdrowia⁶⁸, którymi wszyscy chcieli mi dawać dowody swoich
afektów i sentymentów. Jam był więce zamyślony niż wesół i przyznam się, że mnie ta
wesołość wcale nie pocieszała, a z tego, com wiǳiał, przymuszony byłem sobie powie-
ǳieć te słowa: „He , he ! Jak to, kiedy człowiek zdrów, worek ma pełny i stół ma czym
zastawić, to mu i przy aciół nie braknie; a niedawno, kiedym był chory, że mnie ani do
rozmowy, ani do traktamentu nie było, to mogłem i skonać bez luǳkie twarzy widoku,
a nie eden z tych, którzy mnie ǳisia ściska ą i cału ą serdecznie, może dobrze wieǳiał
o moim nieszczęściu, ale mu ani na myśl nie przyszło podać mi rękę pomocną albo przy ść
choć przyna mnie dla pocieszenia. I gdybym był skonał przed trzema dniami, tak samo
ciż sami goście piliby byli po moim pogrzebie, ako ǳiś pĳą w mó anniwersarz⁶⁹. Jakże
to prawdę napisał ów poganin, mówiąc:

Donec felix eris, multos numerabis amicos;
Tempora si fuerint nubila, solus eris ⁷⁰

⁶⁶ponowny (daw.) — tu: następny po nowiu. [przypis edytorski]
⁶⁷ǳiał — tu: wzgórek, granica mięǳy posiadłościami. [przypis edytorski]
⁶⁸przezdrowie — toast wznoszony za zdrowie. [przypis edytorski]
⁶⁹anniwersarz (łac.) — święto obchoǳone co roku, tu: imieniny. [przypis edytorski]
⁷⁰Donec felix eris, multos numerabis amicos; tempora si fuerint nubila, solus eris. (łac.) — słowa Owidiusza,

wypowieǳiane na wygnaniu: „Dopóki bęǳiesz szczęśliwy, bęǳiesz miał wielu przy aciół, gdy nastanie czas zły
— zostaniesz sam”. [przypis edytorski]
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Widać uż musiało tak bywać i za pogańskich czasów, kiedy on o tym wieǳiał. Mó
Boże, akże złą w gruncie est luǳka natura!

Wtem pan Urbański, który tuż przy mnie sieǳiał przy obieǳie, trącił mnie w łokieć
i rzekł:

— Panie bracie! Jakoś się święty Marcin nie starczy w słowie⁷¹.
— Ha! Taka uż wola boska — odpowieǳiałem. — Mam a przecież naǳie ę, że

eszcze ego słowo się stanie.
— Jakież to słowo, eżeli się goǳi zapytać? — odezwie się na to pan Janicki, który

sieǳiał znów obok pana Urbańskiego. Ten pan Janicki nie był mi znany i teraz nawet po
raz pierwszy awił się w ziemi sanockie . Kto on był w rzeczy, trudno mi to powieǳieć;
mówiono o nim, że się bawił palestrą w Pilźnie i na tym kilkakroć sto tysięcy uciułał; teraz
zaś, porzuciwszy swo e dawne rzemiosło, przy echał tu gǳieś akie ś ziemi kupić — inni
powiadali, że był kotlarzem i na tym się fortuny dorobił; bądź co bądź, ednak to pewna,
że go znano za konfederac i z pałaszem w ręku, że potem rzeczywiście ziemię w Sanockiem
zakupił, ze szlachectwa się wywiódł i był uczciwym człowiekiem. Otóż powieǳiałem mu
całą rzecz.

— Hm! — odpowie on. — Może to a estem tym kupcem od świętego Marcina Kłótnia, Szlachcic, Honor,
Handel, Pieniąǳprzysłanym, bo, dalibóg, że się tylko losem tu ǳisia zna du ę. Wiele ważą te dobra?

Odtrąciłem teraz a znów pana Urbańskiego w łokieć i odpowieǳiałem:
— Ja dałem sto sześćǳiesiąt tysięcy.
— Ou! To sól, mospanie! — odpowieǳiał na to Janicki. — Ziemia licha, a góry, że

aż strach.
Pan Urbański popatrzył się tylko spod oka na niego i brwi namarszczył, bo to on sam

mi przecie te wsie sprzedawał, a wtem Janicki odezwie się znów:
— Strasznie to przesolone, bo ciekawym nawet, ak by tu procent odpowiedni wy-

dusić?
— Mospanie! — rzeknie na to pan Urbański. — Waszmość nie wiesz, co mówisz!

To a sam sprzedawałem panu Nieczui te dobra i pewnie grosza nie wziąłem nad wartość.
— Tak to się mówi, mości dobroǳie u — odpowie tamten — ale każdy na tyle swo ą

ziemię wyciąga, na ile może.
— Waść rzeczy bierzesz po palestrancku i może się to gǳie ǳie e na świecie, ale u nas

nie!
— Przecieżby ǳiś za to tamte sumy nikt nie zwrócił!
— Otóż żebym waści przekonał, że Rabe warte są te pieniąǳe — krzyknie uż za-

cietrzewiony Urbański — to a sam wrócę tę sumę. Panie skarbnikowiczu, da Boże
szczęście!

Jam stał osłupiony tym, co się w mych oczach ǳiało; akoż rzekłem po chwili:
— Nie może być! Ja waszmości nie sprzedam Rab, cóż poczniesz z tym?
— Co tobie do tego, co a z tym pocznę! — zawoła on uż w pas i. — Kiedy pienią-

ǳe mam, to mi kupić wolno, co chcę! A ak mi z tym nie pó ǳie w ład, to sprzedam
Kombornię i wszystkie tamte ziemie, a całe góry tuta zakupię, to może wtedy pó ǳie
w ład! A choćby i nie poszło, to sobie lada komu w oczy ćwikać nie dam, żem więce
wziął, ak co est warte!

— Ale a przepraszam barǳo waszmości dobroǳie a — odezwie się pan Janicki.
— Co mnie tam waszmości przeprosiny! Przeprasza sobie waszeć takich, którzy do-

brami ymarczą i za lada tysiączek gotowi duszę swo ą skląć od wszystkich diabłów; a
bez przeprosin zostanę ten, którym był, i pręǳe eszcze Rabe komu daru ę, niżbym miał
o grosz więce na nich wziąć.

Z tymi słowy wstał pan Urbański od stołu i wyszedłszy na ganek, zaraz wyrostka
swego po pieniąǳe do siebie słał; ale a wybiegłem za nim i prosiłem, aby dał temu
pokó , wszakże utro mam w Jabłonkach być, to uż tam zakończymy. I tak się stało.
Tego dnia przy pomierne zabawie eszcze wszyscy u mnie zostali, a na drugi ǳień znowu
wszyscyśmy byli w Jabłonkach oprócz owego pana i Janickiego, któremu uż nie goǳiło
się echać tam, bo stanął na bakier z samymże gospodarzem.

⁷¹nie starczy w słowie — nie dotrzymu e słowa. [przypis edytorski]
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Polowaliśmy tam przez kilka dni i na tym polowaniu doświadczaliśmy każdy swoich
sił i odwagi, ażeby to lepszym od drugiego być — i było eszcze na co patrzeć natenczas, bo
młódź szlachecka polowanie uważała niby za swo e rzemiosło i wiele dawała na to, ażeby
we wszystkich łowieckich sztukach zręczną być. Ja nie mogłem eszcze tak gorącego brać
uǳiału w te piękne zabawie, bo przecie to eszcze choroba dawała się czuć. Po polowaniu
zaraz mi pan Urbański wypłacił owe sto sześćǳiesiąt tysięcy i Rabe wziął.

I tak Pan Bóg przez szczególne zrząǳenie swo e dał, że się obietnica owa dana mi we
śnie sprawǳiła do krzty, a eszcze się stała przy tym i ta osobliwsza rzecz, że nie tylko
na wyznaczony ǳień istotnie kupiec był, ale nadto eszcze tym kupcem musiał być ten,
który owe przepowiedni wiary nie chciał dać. Dopieroż mi się przypomniały słowa owego
świętego, który mówił wyraźnie: „Wierz, ak oni wierzyli, a kupiec bęǳie”. — I prawda:
bo gdybym a nie był wierzył, to nie byłoby przyszło do owe niewiary pana Urbańskiego
i byłby był nie miał powodu rzec do mnie owych słów: „Panie bracie, akoś się święty
Marcin nie starczy w słowie” — na które się pan Janicki odezwał i wywołał całą tę rzecz.

Bądź co bądź, ednak a na tym wszystkim na więce zyskałem, bom się z owego
piekła prędko, gładko i z barǳo małą tylko stratą wycofał. Panu Urbańskiemu nawet owo
szlachetne utrzymanie swego honoru wcale na złe nie wyszło, bo w rok potem stała się ta
ǳiwna rzecz, że owe Rabe tenże sam pan Janicki i za tęż samą sumę odkupił, i mieszkał
tam przez kilkanaście lat, gǳie mu się wcale nieźle wiodło. Fortuna ta ednak wyszła
potem i z ego rąk, a nabył ą pan Jacek Fredro, krewny pana podstolego pomorskiego,
ale idąc od główne linii, to est od owego kasztelana Andrze a Maksymiliana Fredry, który
est sławnym i w senacie, i w światowych naukach, i do dawnego splendoru swo ego rodu
niemało się przyczynia.

Co opowieǳiawszy na wstępie, wracam znowu do mo ego chudopacholstwa i będę
opowiadał te owe ǳiwne losy, które mnie w czasie następnym spotkały, a które, lubo⁷²
cale⁷³ uż były innego roǳa u i same w sobie przeważnie na całe życie mo e wpłynę-
ły, ednakże nie gǳie inǳie , eno w owym nieszczęśliwym kupnie Rab swo e źródło
i przyczynę miały.

Owóż wydobywszy się w taki prawie cudowny sposób z mo ego ǳieǳictwa, zaraz, nie
czekawszy, poszedłem na powrót na mo ą arendę i eszcze Panu Bogu poǳiękowałem za
to, nie dba ąc wcale o to, czy mnie tam kto nazwie włóczykĳem, arendarzem, spekulantem
lub nie. Jakoż dawszy sobie do zwierciadła parol⁷⁴ kawalerski, że uż nigdy w żadne kupno
bez statecznego zastanowienia mo ego i mądrych luǳi porady nie we dę, oddałem się
mo emu staremu gospodarstwu z wielką pilnością. Jednak uż akoś i tuta mi nie szło;
uroǳa u nie miałem tego roku, burze esienne dużo mi dachów popsuły, sadowina, źle
ususzona, cale mi wygniła na strychu, kilkanaście sztuk bydła mi wypadało i dom przez to,
że przez całe lato i esień stał zamknięty i pusty, niemałemu popadł zniszczeniu, osobliwie
też na dwóch konterfektach moich przodków taka akaś pleśń nagle osiadła, żem e aż
musiał dać przemalować. Mó podstarości, człowiek stary a praktyk wielki, który eszcze
z moim o cem służył w konfederac i ǳikowskie i był aż pod Gdańskiem, mówił mi:

— Wszystkiemu to temu, panie, winny te niepotrzebne przenosiny. Poruszyło się
nieszczęście — które nieboszczyk pan skarbnik, lat dwaǳieścia sieǳąc na ednym mie -
scu, przygniótł był sobą do ziemi — i teraz hula. Jak tylko się gǳie wieǳie, to nie pytać,
czy to arenda, czy zastaw, czy respekt⁷⁵ nawet, eno sieǳieć tam, choćby do śmierci —
a kiedy nie iǳie, to i z ǳieǳictwa uciekać. Toć my przecie z Sandomierskiego z własnych
ǳieǳicznych wiosek poszli, a eno przez to, że nam tam nie szło. Ot! i Pan Bóg akoś
odmienił! — ale młodemu to zawsze się hulać chce, a fortuny swo e próbować, bo pstro
w głowie, mospanie, i cała rzecz.

Wysłuchawszy te perory podstarościego, którą zawsze mu wolno było mieć do mnie,
bo kolegował z o cem i przez długie lata dobrego zachowania⁷⁶ u niego zażywał, pomy-

⁷²lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
⁷³cale (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]
⁷⁴parol dać (daw.) — dać słowo (honoru). [przypis edytorski]
⁷⁵respekt (z łac.) — tu: ziemia podarowana komuś przez wzgląd na zasługi ego lub roǳiny. [przypis edytorski]
⁷⁶zachowania zażywać u kogo (daw.) — być przez kogo szanowanym. [przypis edytorski]
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ślałem sobie: może też ma i prawdę? Cóż a mogę wieǳieć, akie są drogi Opatrzności?
Jednak nie asowałem się tym tak barǳo, bom strat wcale wielkich nie poniósł, a choć-
bym był i poniósł niektóre, to i to byłoby mi znowu tak wiele nie szkoǳiło; zbytków
wcale nie byłem łakomy, a miałem tyle, że mi mogło i na zbytki wystarczyć. Gorszym
było dla mnie, że zima nadchoǳiła, a z nią długie wieczory, i nudno mi tak było same-
mu. Wedle rady owego świątobliwego mis onarza brałem sobie wieczorami akąś księgę
poważną, więc Biblię Nowego Testamentu albo żywoty świętych pańskich i czytywałem
e zrazu sam, po parę goǳin coǳiennie, ale wiǳąc, że tąż samą robotą mogę się stać
użytecznym i drugim luǳiom, a osobliwie tym luǳiom, których Pan Bóg mo e powie-
rzył opiece i za ich dusze mnie odpowieǳialnym uczynił, zarząǳiłem, aby po wydaniu
obroków, po zamknięciu wrót wszystkich i spuszczeniu psów z łańcuchów, co wieczora
przychoǳił podstarości, dyspozytor i kucharz, ex officio⁷⁷ też mó Węgrzynek, do słucha-
nia te przysto ne lektury. I ǳiało się tak coǳiennie, co wszyscy czynili chętnie, bo księgi
te są rzeczą tak prostą, że e każdy zrozumie, a zarazem tak wzniosłą i za mu ącą, że się ich
odsłuchać nie można. Po odczytaniu kilkunastu kartek a zawsze eszcze zaintonowałem
którą kolędę i słuchaczy moich rozǳieliłem na głosy, co się barǳo pięknie wydawa-
ło, a tak się wszystkim podobało, że nigdy żaden na tę nabożną praktykę nie chybił ani
się nawet spóźnił. Nie dosyć na tym: obcowanie za pośrednictwem Pana Boga z moimi
ludźmi przyniosło mi i ten pożytek, że się wszyscy daleko lepie podtenczas pilnowali
w robocie, nabrali więce poufałości do mnie, ale zarazem i uszanowania. Niebawem też
i kilku parobków przyszło do mnie z prośbą o pozwolenie im przychoǳenia także na tę
kolędę, a szewc bóbrecki z swoim szwagrem kowalem nie ustąpili mi się póty, pókim ich
także do tego bractwa nie przy ął. Jakoż ǳień cały gospodarką, a wieczór ową nabożną
praktyką wypełniwszy, anim się spostrzegł, że Boże Naroǳenie uż dawno minęło, a my-
śmy po lekturze miast kolęd śpiewywali goǳinki, w których szewc, ako mistrz w tym
kancie, swo e profes i właściwym, pomimo mego intonowania, ednak zawsze potem
prym sobie zdobył i rzecz całą prowaǳił. Nie odbierałem szewcowi te pociechy, ako
edyne okaz i, w które re woǳić mógł, i owszem, ciesząc się z tego, żem się przez ten
mó pomysł stał kilku przyna mnie luǳiom do pobożne służby Panu Bogu powodem,
starałem się każdemu z moich gości wieczornych akiś prym dawać w czymsiś, iżby się
tym więce przywiązywał do te rzeczy.

I za mowała, i bawiła mnie ta robota; począłem nawet sobie uż akieś plany układać,
czyby nie można to bractwo mo e na całą wioskę rozciągnąć. I myślałem sobie nieraz, aka
by to była piękna przed Panem Bogiem i ludźmi zasługa, gdybym to a gromadę mo ą
pomału, przez opowiadanie słowa bożego i żywotów świętych, w te przena świętsze ,
w które się roǳą, ży ą i umiera ą, katolickie religii pięknie umocnił, pobożność i cnotę
w nich ugruntował, pokory i wytrwałości w tych nieszczęściach światowych nauczył —
acy by to potem byli o cowie, acy gospodarze, a acy słuǳy Kościoła. Zresztą, czemuż
by to i żołnierz nie miał z tego być? Wiǳiałem ci, że monarchowie postronni ma ą całe
regimenta z samych chłopów złożone. I tak różne myśli mi się snuły po głowie i Bóg wie
co za ogromną rzecz byłbym wymyślił, gdyby nie ta ułomność luǳkie natury, które ,
niestety, i a podlegałem.

Owóż ak drzewo każde ku wiośnie ożywia się wewnątrz, puszcza pączki i liście i uż
nieodmiennie musi odbyć tę, którą Bóg mu przeznaczył, kwitnienia sprawę, tak i a wtedy,
ma ąc się albo racze uż będąc w wiośnie mego żywota, musiałem uczuć w sobie ową
czczość i akieś przy tym pragnienie, które mi powiadało: Jesteś sam, a przecież nie to
est two e przeznaczenie.

To poczuwszy, długo się zastanawiałem nad sobą. Żenić się, wcale to luǳka rzecz Małżeństwo, Mężczyzna,
Młodość, Żonai obowiązkiem każdego est, owoż i mnie należałoby się uczynić to, ale azaliż⁷⁸ uż do

tego dla mnie est czas? Młodym⁷⁹ est, skąpo doświadczenia u mnie, ot! niedawno uczy-
niłem rzecz, z które cudem bożym wybrnąłem, sam sobie w żaden sposób rady dać nie
umiałem — nuż żona spyta o aką radę! A ak należy robić to albo owo? Jak ǳieci chować?

⁷⁷ex officio (łac.) — urzędowo. [przypis edytorski]
⁷⁸azaliż (daw.) — czyż, czy też. [przypis edytorski]
⁷⁹młodym jest — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; inacze : młody estem. [przypis edytorski]
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Jak e potem prowaǳić? Jak fortuną zarząǳić? Naprzeli⁸⁰ się czego, co bęǳie złym —
zna dęż⁸¹ a tyle w me głowie rozumu, abym ą od wszystkiego złego powstrzymał i żonie,
i ǳieciom dobry przykład ze siebie dał? Przy dąli⁸² (Boże uchowa !) akie nieszczęścia al-
bo asunki, które nie tylko samemu potrzeba bęǳie znieść, ale eszcze i żonę w troskach
utulić i pocieszyć, i od dalszych nieszczęść ochronić — będęż⁸³ do tego potrzebną moc
duszy i cierpliwość miał?

Więc kiedy mi się takie myśli snu ą po głowie i męczą mnie, to z drugie strony znów Małżeństwo,
Nieśmiertelnośćakaś niespoko na krew powtarza mi wciąż: żeń się i żeń; tyś ǳisia na świecie nic, stoisz

na te ziemi sam, ak ono drzewko liche na mieǳy, i choćbyś wyrósł wielki ak dąb,
przy ǳie czas, upadniesz w proch, zgnĳesz i ani śladu nie zostanie po tobie.

I tak to było, kiedym sobie przypomniał słowa nieboszczyka mo ego o ca, który krótko
przed śmiercią mówił mi:

— Starym⁸⁴ uż, panie Marcinie, i lada ǳień przy ǳie mi iść do owe gromady Nie-
czu ów, którzy gǳieś w niebie dosługu ą Panu Bogu tych służb, których przez wo ny
i niepoko e nie mogli dosłużyć tu. O! I u mnie się zna ǳie niemały do zapłacenia dług,
bo się wiele czasu zmarnotrawiło na służbach postronnych. Ale ty zostaniesz młody i za-
ledwie od ziemi odrosły, któż ciebie poprowaǳi w dalszy świat? Rad spec alnych żadnych
nie mogę ci dać, bo czyż to wiem, w akich terminach bęǳiesz? Ale pamięta sobie to:
primo, bez wysłuchania mszy święte żadne wielkie nie poczyna imprezy; secundo, bez
spowieǳi i przy ęcia ciała i krwi Pańskie żadnego solennego aktu nie czyń; a tertio, kiedy
bęǳiesz in dubio⁸⁵ w akie kolwiek materii, starych a prawych luǳi się radź. Póki ży e
pan Błoński, niecha on bęǳie kompasem dla ciebie.

Pan Błoński, ǳieǳic Kotowa, Berezki i wielu innych włości, dawnie chorąży, późnie
stolnik sanocki, a podczas konfederac i ednomyślnie marszałkiem obrany, który to urząd
ednak dla wieku swego i podagry odrzucił, mieszkał tylko o milę ode mnie. Zaraz też
naza utrz po echałem do niego i pograwszy z nim aką goǳinkę w warcaby, w którą to
grę każden⁸⁶ gość zawsze z nim musiał grać, rozpocząłem długą w materii ożenienia się
mego naradę. Owóż, wysłuchawszy mnie, tak mi on rzekł:

— Chwali się to waści i barǳo, że postanowienie się w stanie małżeńskim za akt ważny
uważasz i czynisz go materią statecznego rozmysłu. Cieszyłby się skarbnik nieboszczyk
tym niepomału⁸⁷, gdyby żył eszcze; ednakże zanadto skrupulatnie rzecz bierzesz i za
mało ufasz sobie. Rannego wstania, ranne sie by i rannego ożenienia eszcze nikt nie
żałował, a którego doświadczenia eszcze ǳiś nie masz, tego z czasem nabęǳiesz. Mo a
rada, nie marnować czasu daremnie za młodu i samowolnie się nie narażać na złe pokusy.
Puść się waść trochę w świat, właśnie idą zapusty, ogląda się pomięǳy luǳi i szuka ,
a kiedy co zna ǳiesz, do czego byś pociąg serca miał, to niech Bóg błogosławi. Tylko się
nie pnĳ pomięǳy pany, bo z paniątkiem to bieda.

Ja też odpowieǳiałem:
— Niech mnie Bóg broni, panie chorąży dobroǳie u, żebym się piął wysoko! Nie-

czu owie zawsze pośrodku, ale dobrego rodu musi być, bo z byle kim krwi mo e nie
zmięszam⁸⁸. Nie dałbym spać spoko nie moim o com po grobach.

— Tak się należy — odpowieǳiał pan Błoński — ale szlachta nasza sanocka est
dobry ród, chociaż ubogi, a może i nie ednemu senatorowi by trochę ǳiadów i babek
zabrakło, gdyby się z nimi obliczył. Kto tego ciekawy, niech zaglądnie do ich familĳnych
papierów, które starannie chowa ą, a przekona się, że prawda est, co powiadam. Kiedym
stolnikował te ziemi, zdarzało mi się nieraz wiǳieć u nich dokumenta eszcze od Bole-

⁸⁰naprzeli się czego (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: eśli naprze się czego (t . eśli uprze się
przy czym). [przypis edytorski]

⁸¹znajdęż ja (daw.) — konstrukc a z partykułą -że skróconą do -ż; znaczenie: czy zna dę, czyż zna dę. [przypis
edytorski]

⁸²przyjdąli (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: eśli przy dą. [przypis edytorski]
⁸³będęż (…) miał (daw.) — konstrukc a z partykułą -że skróconą do -ż; znaczenie: czy będę, czyż będę.

[przypis edytorski]
⁸⁴starym już (daw.) — skrót od: estem uż stary. [przypis edytorski]
⁸⁵in dubio (łac.) — w zwątpieniu. [przypis edytorski]
⁸⁶każden (daw.) — każdy. [przypis edytorski]
⁸⁷niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
⁸⁸zmięszać (daw.) — ǳiś: zmieszać. [przypis edytorski]
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sławów in originali⁸⁹, a to niemała rzecz, mospanie, bo u nas, eżeli kto sięgnie rodem do
Ludwika Węgierskiego, to uż powiada się wielką krwią⁹⁰. I nie ma się co na to oglądać,
że ich przodkowie ani się gęsto rozsiadali w senacie, ani się barǳo pięli do wysokich
zaszczytów, bo przecie wiadomo est, że ziemia ta nawet nieczęsto bywa wspominana
w historii. Nie waǳi to ednak nic do starożytności rodu tute sze szlachty. Ziemia ta,
odgraniczona prawie dokoła górami od innych, a południową stroną do samych Węgier
przypiera ąca, od wieków rada zamykała się w sobie same , a ak ona mało mięszała się
do wewnętrznych spraw Rzeczypospolite , tak i Rzeczpospolita nawza em mało wglądała
w nią. I dobrze było obudwom⁹¹ z tym, a to o tyle lepie , ile że Rzeczpospolita z przy-
czyny ziemi sanockie nie miała nigdy żadnych ciężarów ani kłopotów, a natomiast miała
z nie pewną i uczciwą pomoc w każdym nagle szym razie. I tak nieodmienna tradyc a
est, że podczas wo ny Jagiełły z Krzyżakami ziemia ta tak piękną wystawiła chorągiew, że
aż samemu królowi wpadła w oko i miało być tak, że kiedy w siedem lat po owe bitwie
grunwalǳkie Władysław król z Elżbietą, córką Ottona z Pilczy a wdową po hrabi Gra-
nowskim, ślub miał brać, to przez wǳięczność za ową przysługę sanockiego rycerstwa,
brał go w kościele w Sanoku, któremu to obrzędowi szlachta tute sza asystowała in ple-
no⁹², o czym nawet piszą historykowie. Jednak kto by chciał historię te ziemi układać, co
by była rzecz barǳo piękna i uczciwa, ten daleko dale by musiał sięgnąć, a to aż w owe
zamierzchłe czasy, kiedy całe góry sanockie były tylko kilku rodów szlacheckich własno-
ścią. Niektóre z nich chowa ą się eszcze ǳisia , a lubo uż tak podupadły, że tylko na
edne albo na kilku wioskach siadu ą, to ednak zna dą się u nich dowody na to, czym ich
przodkowie bywali dawnie i kędy były ich ǳieǳictwa granice. Ile mnie est wiadomo,
to na dawnie szymi rodami w tych górach są: Urbańscy, Karszniccy, Osuchowscy, Tro-
skulascy i Wisłoccy. Późnie szymi czasy przyszli dopiero z Węgier Balowie i wciąż ziemie
kupu ąc a bogato się żeniąc, do wielkie powagi tu przyszli, a nawet i owych starodawnych
przyćmili, bo na du ą się i w senacie, i na kasztelaniach drążkowych, i podkomorstwach
barǳo gęsto. Bobowscy zaś, Strzeleccy, Kra ewscy, Górscy to uż późnie si, ale za to zno-
wu od nich dawnie si Laskowscy, którzy idą od Oświecimów, i Konarscy. Jakoż piękne
mie sce za mu ą Bukowscy z Nozdrca i Bukowa, Trzcińscy z Dynowa, Żurowscy z Rączyn,
Nowosielscy z Wo tkowy, Cho naccy ze Strwiążyka, Dydyńscy z Sielnicy i Witryłowa,
Łazowscy z Dydni; dale Tarnowieccy, Łaszewscy, Walewscy i Zarembowie, na koniec
Pieniążkowie, którzy z krakowskie , Wiktorowie z sądeckie , Brześciańscy z Rusi Czer-
wone , Gniewoszowie z przemyskie , Łosiowie z halickie ziemi, a Jordanowie znad Wisły
tuta pozachoǳili, gǳieś aż około pierwszego na azdu Szwedów na Polskę. Że nie wspo-
minam o znakomitszych te ziemi domach, ako o dawno wygasłych uż Kmitach i ǳiś
ży ących Krasickich i Stadnickich, którzy, lubo tuta niektóre ziemie posiadali, ednak
pierwsi ma ąc Krasiczyn, druǳy Łańcut kolebkami swych rodów i mieszka ąc uż prawie
w senacie, racze do całe Rzeczypospolite należą i w komput⁹³ prowinc onalne szlachty
nie wchoǳą. Na dowód starożytności owych rodów szlacheckich, o których na pierwe
wspomniałem, nie tylko służyć mogą niektóre dokumenta i pamiątki, które się pomię-
ǳy potomkami przechowały, ale głównie podania, które się w ich ubogich ǳiś dworkach
razem ze starymi Bibliami i kronikami pielęgnu ą. Do niektórych imion przywiązane są
odwieczne, a czasem barǳo piękne powieści, które awnie świadczą o ich na dawnie szym
pochoǳeniu i owym, ǳiś uż wyziębłym, znaczeniu, którego dawnych czasów zażywa-
ły. Przodek pomięǳy nimi wszystkimi trzyma ród starodawny Urbańskich, o których to
powiada ą: praszczur ich w proste linii, który żył za króla Bolesława Chrobrego, a eszcze
wedle ówczesnych obycza ów się inacze nazywał, był okrutnie bitnym rycerzem i ma-
ąc własną na swoim sumpcie⁹⁴ utrzymywaną chorągiew, całe życie trawił na wo nach.
Owoż, kiedy Bolesław król wo nę miał z Rusinami, ów Urbański przyszedł mu ofiarować
swó sukurs⁹⁵ i wyćwiczonym żołnierzem swoim tak potężnie Rusinów gromił, że aż so-

⁸⁹in originali (łac.) — w oryginale. [przypis edytorski]
⁹⁰powiada się wielką krwią (daw.) — utrzymu e, że ego szlachectwo ma dawne korzenie. [przypis edytorski]
⁹¹obudwom (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwóm (Rzeczpospolite i szlachcie sanockie ). [przypis edytorski]
⁹²in pleno (łac.) — w całości. [przypis edytorski]
⁹³komput (łac.) — poczet, spis. [przypis edytorski]
⁹⁴sumpt (daw., z łac.) — koszt. [przypis edytorski]
⁹⁵sukurs (daw., z łac.) — pomoc. [przypis edytorski]
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bie szacunek, a potem i przy aźń królewską pozyskał. Owoż, kiedy się Polacy z Rusinami
spotkali nad Bugiem i wielką bitwę im dali, akoś szczęście poszło na stronę nieprzy aciel-
ską; Urbański ednak przytomności nie tracąc, a wiǳąc, w którym mie scu na groźnie
nieprzy aciel prze, kiedy tam wytnie ze swoimi, zaraz też i szala szczęścia przeważyła się na
stronę naszą, a Bolesław król po staremu ze zwycięstwem odeszedł. Urbańskiemu ednak
za owo męstwo dał taki przywile , żeby szedł tuta w te góry i ile sobie ziemi mieczem
zdobęǳie, tyle e może posiąść dla siebie i potomków swoich. Otóż on, ak tu wpadł, to
całą przestrzeń, co to ǳiś nazywa ą za Chwaniowem, od samego Przemyśla i Dobromila
po prawym brzegu Sanu, aż po ǳisie sze Lesko i Ustrzyki, zabrał i opanował. Wielkie
miał tedy państwo ten rycerz, a chociaż potem dużo ziemi od ego potomków poodpadało
i snadź pomieniali za inne, to ednak te familii fortuna tuta przez długie czasy na większą
była, a za mo e pamięci eszcze do Urbańskich w samym Sanockiem należało do kilku-
ǳiesiąt wsi; ale służbę około Rzeczypospolite nigdy inacze nie odbywali, eno z żelazem
w ręku, a do wysokich urzędów się nie pięli, bo uż taki był obycza w ich roǳie. Co
nawet barǳo pięknie za nimi świadczy, bo owe parcie się do zaszczytów i urzędów, to
zawsze pokazywało się, że to eno była żąǳa starostw, intrat⁹⁶ lub właǳy w celach akich
partykularnych⁹⁷. Otóż to tak było, mospanie — kończył pan Błoński — i tak się ma
rzecz z owym szlachectwem sanockim; gǳie zaczepisz, mospanie, to czy bęǳie fortuna,
czy nie, ale krew pewnie est.

Z wielką uwagą słuchałem tych pana chorążego powieści, które eszcze dale ciągnął, Szlachcic, Pamięć,
ǲieǳictwo, Roǳina,
Sąsiad, Filozof

bo ako tak stary człowiek, każdy prawie ród na palcach znał. I dawnie to akoś u wszyst-
kich pierwsza była rzecz, ażeby i swó ród, i sąsiadów dobrze znać i stąd zawsze wieǳieć,
co się komu należy. Za moich czasów dopiero, kiedy luǳie poczęli się filozofią bawić,
a rozum nad dawne zwycza e wynosić, dopiero i tamto wszystko wzięło w łeb, a ǳiś
nie eden uż może nie wie, aki i był ego ǳiad.

Otóż nasłuchawszy się wielu ciekawych rzeczy od pana chorążego i wszystko to sobie
pięknie w głowie rozważywszy, wróciłem z postanowieniem puszczenia się trochę w świat,
a kiedy by Bóg dał, to i poszukania sobie żony w akim uczciwym domu szlacheckim.
Dopieroż począłem sobie roić po głowie: aki wóz wezmę w tę podróż? akie konie? ak
sobie luǳi ubiorę? w którą udam się stronę? Ot! Jak to u młodych bywa zwycza nie.
Ale to człowiek tak, a Pan Bóg inak. Jednego dnia, kiedym ani pomyślał o te podróży
i w mróz trzaska ący, że aż gonty pękały na dachach, krzątam się koło śpichrza, patrzę, Pan, Sługa, Słowo,

Obycza e, Szlachcic, Zimasunie Mazur z kobiałką na plecach i z listem za wstążką od kapelusza, a zziąbł ak lód.
— Pochwalony.
— Na wieki. A skąd to?
— Z Kosyc.
— Od kogo?
— Od Konopki.
— Od Konopki! — zawołałem. — A cóż to, Konopka twó brat?
— A wiǳi, tak go woła ą.
— Co wiǳi? Co woła ą? Przecie to twó pan.
— A ino.
— No to kiedy ino, to mówże „pan”.
— J ! To ta wszyćko edno, egumość, bom straśnie zziąb.
— A żebyś i zamarzł, to eszcze odda , co się komu należy.
— J ! On ta na to nie dba, bęǳie on i tak panem.
— No to pewna, że bęǳie! — i wziąłem list od Mazura; a kazałem go dobrze paść

i poić, żeby tam mięǳy Mazurami nie nagadał, że tu nie dosyć, że zimno, ale eszcze głód.
Otóż Konopka pisał mi tak:

„Kochany bracie! Żenię się, przy eżdża , bo zaraz ślub. Twó sługa i brat. Konopka
ręką swą”.

No! — pomyślałem. — Jeno by im nagrobki dać pisać tym Mazurom! Jak pałką uciął,
taki list. Nie darmo to mi o nich mówił pan Urbański, że leniwi. Żeby choć był napisał,
kiedy ten ślub? W akie wsi? Z kim się żeni? Ale to uż trudno, musi i tak być.

⁹⁶intrata (daw., z łac.) — dochód. [przypis edytorski]
⁹⁷partykularny (z łac.) — ednostkowy, osobisty, stronniczy. [przypis edytorski]
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Rozporząǳiłem więc zaraz cztery dobre pod ezdki, skarbniczek⁹⁸ przysto ny eszcze
po moim o cu, ale prawie ak nowy. Węgrzynka mego w nowy mundur ubrałem, wierz-
chowego konia osiodławszy, kazałem przypiąć do dyszlowych, aby to mieć zaraz szkapę od
akiego przypadku — i na drugi ǳień świtem ruszyłem w Mazury. Kto mnie zdybał adą-
cego tak buczno, chociaż to nie powinno było nikogo zaǳiwiać, bo to rzecz kawalerska,
każdy pytał:

— A dokąd to waszmość tak stro nie?
— Na Mazury — odpowiadam.
— Oho! To uż pewnie gǳieś w konkur; da że Boże szczęście!
Nic nie odpowiadałem uż na to, bo gǳieżby to się każdemu tłumaczyć? Zresztą

myślcie wy sobie, co chcecie, a a wiem swo e. Otóż dnia drugiego wieczorem, przy e-
chawszy do Tarnowa, prosto walę w gospodę — a stała ta gospoda na tym mie scu, gǳie
się przedmieście Strusina zaczyna, na samym rogu po prawe ręce, i był to dom lichy,
drewniany, przygarbiony i stary. Dach na nim mchem obrośnięty i mie scami pozapa-
dany, brama krzywa z ogromnym drewnianym progiem; ednak wszyscy tam za eżdżali,
więc i a, za echawszy i ze skarbniczka wylazłszy, pytam zaraz na wstępie:

— Nie masz tu pana Konopki?
— Nie ma — odpowiada gospodarz, człek mały, rudowłosy i w szarą akąś opończę

zagarnięty.
— A kiedyż ego ślub?
— Nie wiemy, panie.
— Z kimże się żeni?
— Hanuś — zawołał tedy gospodarz na swo ą żonę — z kim to się żeni pan Konopka?
Wyszła z drugie izby młoda a figlarnych oczu gosposia i pokłoniwszy się mnie:
— Pan Konopka? — odpowieǳiała. — Pan Konopka się cale nie żeni; on się dopiero

stara o pannę ze Źwiernika, ale to eszcze daleko.
— Nie może być — rzekłem na to — lada ǳień ślub.
— Już to nie, panie — odpowieǳiała karczmareczka — przecieżbym ci o tym wie-

ǳiała.
— Nie wiem, dlaczego byś koniecznie miała to wieǳieć — mruknąłem to sobie pod

nosem i spytałem znowu: — A nie masz tu kogo z okoliczne szlachty?
— Są, panie, w izbie na drugie stronie.
Szedłem więc tam, ale ponieważ karczmareczka z swoim filuternym wzroczkiem wy-

szła eszcze za mną do sieni, aby mi drzwi do tamte izby pokazać, więc rzeknę do nie :
— Aspani⁹⁹ znasz pana Konopkę?
— Czemuż bym nie miała znać, panie? — odpowieǳiała mi na to z uśmiechem.
— To mnie barǳo kontentu e — odpowieǳiałem również z uśmiechem i wszedłem

do owe izby. Przy stole, pod samym oknem, sieǳiało tam trzech szlachty, Mazurów —
ale akie ś pospolite szlachty, bo mieli na sobie wytarte delie albo racze opończe bara-
nami podbite, spod których niemnie wytarte wyglądały żupany — i śród chmur dymu
tytuniowego, którego używanie akoś z we ściem wo sk cesarsko-niemieckich barǳo po-
częło było wchoǳić w modę, pociągali sobie z blaszanych półgarcówek piwo tarnowskie.
Koło nich stał żołnierz cesarski, którego rangi ednak nie mogłem rozeznać z munduru,
i kurząc ogromną lulkę, coś im tam rozpowiadał. Kiedym wszedł, rozmowa ich nie przy-
cichła, aż kiedym rzekł: „Pochwalony!” — dopiero odezwali się: „Na wieki!” — i dyskurs
przerwali.

— Przepraszam waszmościów — rzekłem — że im zabawę przerywam, ale estem
obcy, a chciałbym się tu dopytać o pana Konopkę.

— A z daleka waszmość? — odezwie się eden, poprawia ąc czapki zabrukane na
bakier.

— O, z daleka, mospanie.
— O pana Konopkę waszmość pytasz? — odezwie się drugi, który był siwy ak gołąb,

wysoki, szaraczkowy żupan baranami podbity na sobie miał, a pasem litym bogatym, ale

⁹⁸skarbniczek — roǳa staroświeckie bryczki. [przypis edytorski]
⁹⁹aspani (daw.) — zwrot grzecznościowy, skrót od: waszmość pani. [przypis edytorski]
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wyszarzanym po wierzchu był opasany; patron akiś trybunalski czy foralny¹⁰⁰, ak mi to
potem powiadano: — Był on tu wczora z rana, ale z panami Lubienieckimi po echał do
siebie.

— Kiedyż ślub? — zapytam.
— Ślub? — rzeknie stary. — Pono¹⁰¹ eszcze daleko.
— Co u diabła! — mruknąłem sobie pod nosem. — Przecie pisze wyraźnie, że zaraz.
Tymczasem druga¹⁰² szlachta znów do mnie:
— Kogoż mamy honor poznać w waszmości?
— Obcy, mospanie; przepraszam, że przerwałem zabawę — odpowieǳiałem i wy-

szedłem, wiǳąc, że to nie dla mnie kompania, ale wychoǳąc, słyszałem wyraźnie głosy:
„Paniątko akieś!” — a drugi: — „Może konfederacik, któremu się nie podoba kompania
z cesarskim”.

Tymczasem uż i noc nadchoǳiła, więc rzekłem do gospodyni:
— Ja bym tu i przenocował, gdyby była izba aka po temu.
— Nie masz, wielmożny panie, inne ak tamta — odpowieǳiała gospodyni — a to

pĳacy, to posieǳą do późna w noc, zwłaszcza że ta szlachta to ǳierżawcy książęcy i ma ą
akiś proceder z księciem, w czym zasięga ą rady owego patrona, a ten patron lubi piwo,
to pewnie radę swo ą bęǳie przedłużał choćby i do północy.

— Jaki zaś est ten żołnierz? — spytałem.
— To est syn owego patrona, który uż lat parę służy u cesarskich, a którego wszędy

o ciec bierze ze sobą, gǳie darmo pić da ą.
— Barǳo pięknie mówisz, mo a mościa pani, musiałaś się gǳieś chować w przysto -

nym domu.
— Ja estem rodem z Radomyśla, mieszczańskie ǳiecko, ale służyłam kilka lat w do-

mu pani Strzegockie w Źwierniku, a to dom wielki i pański…
— Tamże to, gǳie konkuru e pan Konopka?
— Tam, panie. Ho ho! Wiem ci a o wszystkim, wiem.
— No, to barǳo ładnie, ale przecie a bym chciał gǳieś kąta akiego do spania… Ot!

Wiesz asani co, kiedyś taka sprytna, szepnĳ no temu patronowi do ucha, że a bym mu
zapłacił garniec dobrego miodu, eżeliby się ze swymi klientami przeniósł do wasze izby.

— Przecie egomość mógłby i w naszym alkierzu nocować.
— Zapewnie¹⁰³, że mógłbym, ale a wolę uż tam.
— Jak wielmożny pan rozkaże.
I poszła sprytna karczmareczka, a niegdy służąca pani stolnikowe Strzegockie , do

swoich gości i wnet ich przeniosła do siebie. Tym sposobem dostałem kwaterę, w które
też zaraz rozgościłem się ak u siebie. Ale ledwie co pacierze odmówiwszy, począłem trochę
usypiać, słyszę akiś hałas na drugie stronie. Pomacałem koło siebie, ażali¹⁰⁴ szabla stoi
przy łóżku i czy ręką pistoletów dosięgnę leżących na stole, i znowu się położyłem. Aliści¹⁰⁵
hałas znowu się oǳywa, ba! słychać nawet turkot i trzask akiś wyraźny. Zerwałem się
z łóżka i wciągam prędko buty na siebie, kiedy w tym momencie słyszę szturm do drzwi
moich. Biegnę z pałaszem dobytym w lewe , a z pistoletem w prawe ku drzwiom, aż tu
i głos pode drzwiami kobiecy: „Na miłość Boga żywego, puść mnie pan!”. — Otwieram:
zaraz tedy wpadła karczmarka do mo e izby, zadyszana i drżąca ze strachu. Już więc nie
pytam, co to est, bo sam wiǳę wyraźnie, ak w owe izbie naprzeciwko acyś luǳie
tłumią się mięǳy sobą, a to tak, że się aż po podłoǳe wala ą, a mó Węgrzynek wali to
wszystko z góry stołkiem, a patron le e wodę na nich, właśnie akby na psy, kiedy się pożrą
pomięǳy sobą. Przybiegłem więc aż do tamtych drzwi, aby się przypatrzyć, ale trudno
było dobrze rozróżnić, bo pełno było dymu w izbie, a ło ówka się słabo paliła; poznałem
tylko zaraz owych dwóch szlachty i owego żołnierza w mundurze, akoż eszcze kilku, to
w ciemnych kapotach, to w białych mundurach, przy których się guziki świeciły. Więc
aby także coś zrobić ze swo e strony, wymierzyłem z pistoletu w akiś guzik świecący

¹⁰⁰patron (…) trybunalski czy foralny — adwokat w trybunale albo na innym forum. [przypis edytorski]
¹⁰¹pono (daw.) — ponoć, podobno; tu: prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁰²drugi (daw.) — tu: inny. [przypis edytorski]
¹⁰³zapewnie — ǳiś popr. forma: zapewne. [przypis edytorski]
¹⁰⁴ażali a. azali (daw.) — czy, czy też, czy aby. [przypis edytorski]
¹⁰⁵aliści (daw.) — ednak, ednakże. [przypis edytorski]
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i wypaliłem, a potem Węgrzynkowi przyszedłszy na sukurs, poczęliśmy prędko i ednych,
i drugich na dwór wyrzucać, to oknem, to drzwiami, ak się zdarzyło; wszęǳie zaś, gǳie
się guzik zaświecił, eszcze pięścią po łbie albo w kark doprawia ąc. Przymieszał się do nas
niebawem i sam gospodarz, który z szczere niechęci ku wszelkie bitwie uż był gǳieś
leżał pod żłobem, i takeśmy prędko plac oczyścili, że mó Węgrzynek, rozmachawszy się,
kiedy uż nieprzy aciół zabrakło, nawet i samego gospodarza oknem na dwór wyrzucił. Po
czym chciał bramę zamykać i spoko nie się do snu układać, ale a rzekłem: „Nie ma tu
podobno co długo popasać” — i rozkazałem w ten moment zaprzęgać, a ako tako rzeczy
spakowawszy i do skarbniczka wrzuciwszy, zaraz drugą bramą wy echałem z gospody.
Dopiero ob echawszy miasto na drugi koniec i wynalazłszy gǳieś przy lwowskim trakcie
akąś karczminę, tam się w chudobne izdebce rozlokowałem. Jednak długo usnąć nie
mogłem.

Na drugi ǳień rano, tylko trochę szarzeć poczęło, buǳi mnie zaraz Węgrzynek i mó-
wi:

— Niech pan wsta e, konie uż napasione i wszystko do drogi gotowe; tylko tłumok
wypakować i edźmy, bo tu lud akoś bitny; nieciężko znowu przy ść gǳie do akie bitwy,
a w dwóch to niekoniecznieśmy¹⁰⁶ mocni.

— Prawda, że tu lud bitny odpowieǳiałem — ale trudnoż tak echać, nie oddawszy
Panu Bogu należne czci, kiedy się est przy kościele.

— Ba! Ale bo nas pozna ą.
— Wielka rzecz! To się przecie tak brać nie damy, ak owce.
— Dobrze, panie.
Więc zebrawszy się i kazawszy mu tymczasem rzeczy popakować, sam poszedłem na

mszę św. do anciszkańskiego kościoła. Dopiero po wysłuchaniu mszy św., powróciwszy
do mo e gospody i zastawszy uż wszystko gotowe, ruszyłem do Koszyc.

Niedaleka to droga, więc też niebawem na boku od gościńca pokazał mi się dwór
koszycki. Około sta en i wozowni stało mnóstwo wozików, karabonów¹⁰⁷ i kałamaszek,
bo chociaż to było w samym środku zimy, ednak sanne ¹⁰⁸ drogi eszcze nie było — akoż
i wielu luǳi stało przed oficyną. Na turkot mego skarbniczka wybiegło wiele szlachty
przed ganek, a na ich czele Konopka.

— Wita , bracie! — rzekłem wyskaku ąc ze skarbniczka. — A co, czy w czas przy- Śmiech, Honor, Szlachcic,
Obycza eechałem?

Głośny śmiech rozległ się mięǳy gośćmi, a Konopka do mnie:
— A ! Niech ci Bóg sekundu e, akiś słowny!
Już mnie to trochę ubodło i ów śmiech, i to przywitanie, a że mi mó o ciec niebosz-

czyk eszcze na goǳinę przed śmiercią powtarzał: „Nie dawa zadrwić ze siebie nikomu,
bo ak raz zadrwią, to uż drwić będą przez całe życie” — więc a zaraz na progu:

— Co ten śmiech znaczy? — A oni znów w śmiech.
Skonfundowało mnie to trochę, alem się zaraz połapał i zawołałem:
— Mości Konopka! Opatrz no mnie, akeś est mó przy aciel, czy a nie mam na

sobie czego śmiesznego.
Oni eszcze raz w śmiech — a Konopka na pół śmie ąc się, a na pół smutno znów do

mnie:
— A ! Niech go diabli!… Jaki słowny.
A ǳiało się to na pół w sieni, a na pół na ǳieǳińcu; więc kiedy mnie uż złość na

to porwała, sięgnę ręką do szabli i krzyknę:
— Co to est! Jakem Nieczu a, a ze siebie drwić nie dam!
A tu eszcze większy śmiech, że aż się zachoǳą; a pod ścianą po prawe stronie na wy-

raźnie wiǳiałem, ak eden młody pucułowaty blondynek, akem się późnie dowieǳiał,
nazwiskiem Lgocki, skacze ak opętany i ciągle woła:

— Niecu a, Niecu a! Cha, cha, cha, Niecu a!
— Co to est! — krzyknę i znów się porwę do szabli, kiedy oni wraz podniosą ręce

i krzykną: „No, no! powoli!”. — Dopiero mi się przypomniały owe kita ki i suche razy,

¹⁰⁶niekoniecznieśmy mocni — skrót od: niekoniecznie esteśmy mocni. [przypis edytorski]
¹⁰⁷karabon — kryty wóz. [przypis edytorski]
¹⁰⁸sanna droga — droga prze ezdna dla sań. [przypis edytorski]
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o których mi w lecie powiadał był pan Urbański i trochę dreszcz¹⁰⁹ mnie przeszła po
skórze: ale kiedy się oglądnę i u rzę, że za mną mó Węgrzynek stoi uż z gołą szablą, więc a
znowu do mo e i pomyślawszy sobie: ǳie się wola boża! — chciałem uderzyć i siekać. Ale
w tymże okamgnieniu wysunął się Sto owski ze sieni ( eden z dwóch braci starościców,
którzy na Grudne sieǳieli, a potem się na Dąbrowę, od książąt Lubomirskich nabytą,
przenieśli) chłop duży, o wielkich sumiastych wąsach i minę pana ma ący — bo uż to
i mina, i wąsy to rodowe Sto owskich — i wziąwszy mnie z krwią zimną pod ramię, rzecze
na stronie:

— Panie Nieczu o! Na bezbronnych nikt zbro nie nie bĳe. Nie z waszmości się śmia-
no, aleś swoim niewczesnym unactwem śmiech ściągnął na siebie. Uspokó się, to usta-
nie.

— Ba, dobrze! Ustanie; ale co się naśmiano, to a tego darować nie mogę.
— Jak sobie zechcesz; tuta też nikt o darowiznę nie prosi, bo to nie od łokcia ani od

miarki kompania, tylko szlachta karmazynowa. Uspokó się, a z szablą się nie sroż, boby
tu ani kawałka z ciebie nie pozostało.

— To niecha nie zostanie! — krzyknąłem, bom uż był w złości. — Kiedy honor
zostanie, to wszystko zostanie. U mnie ręka ani noga nie znaczy nic, tam gǳie iǳie
o duszę.

— No, to barǳo pięknie — znowu zimno odpowieǳiał Sto owski — tylko uspokó
się.

— Konopce pierwszemu nie podaru ę, bo ako gospodarz powinien był bronić swo-
ego gościa.

— Da mu pokó ; to est jovialis¹¹⁰.
— A żeby on był i diabeł sam, kiedy uczciwe imię ma, to niecha o honor dba, a kiedy

nie dba, to a mu go tak naznaczę, że go uż nigdy nie zapomni.
— Da no pokó , u każdego kĳa dwa końce, kto wie, kto kogo naznaczy? A potem,

na co tego, on się teraz kocha, akżeż pó ǳie z kresą do panny?
— Jak to kocha? Przecie uż ślub.
— O , nie eszcze.
— Nie? A po cóż a przy echał?
— Bo się Konopka z panem Lubienieckim założył, że waszmość nie przy eǳiesz na

drużbę i że Sanoczanie słowa nie dotrzymu ą.
— Konopka to powieǳiał! Gǳie on est, ten jovialis, a go zaraz nauczę!
I wyrwawszy się z rąk Sto owskiemu, pobiegłem zaraz szukać tego jovialisa. Goście

uż byli poszli do izb, bo mróz był trzaska ący, i tam się eszcze zachoǳili od śmiechu.
Wyszukałem go zaraz i mówię tuż:

— Mospanie Konopka! Sprowaǳiłeś mnie tuta na zakłady akieś, akby aką rzecz,
a nie szlachcica i brata; wystawiłeś mnie na wstyd i śmiech; wieǳże tedy, że a takich
żartów płazem nie puszczam. — Na to on łagodnie:

— Ale bo wiǳisz… to była niewinna rzecz… a stawałem w two e obronie… to akoś
nie wypada…

— Aha! — rzeknę. — Małyś teraz? A akiś wielki był, kiedy się śmiano ze mnie.
Stawa zaraz do sprawy, to uż daremna rzecz.

— No, no! — odpowie on. — Nie taki a barǳo mały, ak ci się zda e — i zaraz
szablę wziął z kąta i szliśmy. A że u niego izby małe, więceśmy poszli przed ganek, a mróz
był, że aż gonty trzeszczały na dachu. Idąc, Konopka zaraz sobie Sto owskiego wziął na
sekundanta; a przechoǳąc, rzuciłem okiem w kupę Mazurów, ale że żaden z nich sam mi
się nie ofiarował, co się przecie należało, kiedy wieǳieli, że a nie mam nikogo zna omego,
więc a sam stanąłem po prawe stronie przed gankiem, oni po lewe . Więc oni:

— A gǳież sekundant? — Ja też na to do mo ego Węgrzynka:
— Janczi! Weź pałasz i stawa za mną. — A oni znowu:
— Pfe, sługa! — Więc a głośno:
— Mości Janczi Mighaza de Isztvanferet, proszę waszmości na sekundanta!

¹⁰⁹dreszcz mnie przeszła — ǳiś r.ż.: dreszcz mnie przeszedł. [przypis edytorski]
¹¹⁰jovialis (łac. śrdw.) — człowiek skłonny do żartów. [przypis edytorski]
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Węgrzynek zaraz stanął, a oni się wypatrzyli rozumie ąc, że a akiego ukrytego ma-
gnata węgierskiego ze sobą wożę, co się tak długo nazywa. Tymczasem on w rzeczy szlach-
cic był, węgierski boczkorosz, niby nasz chodaczkowy, zwał się Mighaza, a był rodem
z Isztvanferet, wsi, która leży gǳieś w pustkach debreczyńskich, a dostałem go był od
grafa Syrma a, kiedym tam konie woził na przedaż. Ale źle się spisał Mighaza, bo tylko
cośmy stanęli, on wiǳąc, że kamerdyner Konopki, zapatrzywszy się na niego, także z gołą
szablą stanął za swoim panem, wraz przyskoczył do niego i tegoż kamerdynera tak pięścią
w gębę za echał, że aż nieborak w śnieg się wywrócił. Dopieroż taki śmiech opanował
wszystkich, żeśmy się aż brali za boki. Konopka eszcze zaczął dogadywać do tego, tak że
a, trzyma ąc goły pałasz w ręku, co chcę minę wroga zrobić, to ani rusz; zawsze mnie
śmiech bierze: to z Konopki, który niestworzone rzeczy do tego plecie, to z kamerdy-
nera, który się przy studni otrzepu e ze śniegu, a gębę uż ma ak pudło, to na koniec
z Węgrzynka, który, uczyniwszy swo ą heroiczność, stał ak słup przy ostrogach i ani się
ruszył. Co wiǳąc, Sto owski pięknym głosem rzecze do mnie:

— Ot! Da cie pokó te bitwie, uż akoś sam Pan Bóg e nie chce. Da ę słowo honoru,
że ci tu nikt nie krzyw, panie Nieczu o!

A w ganku ów blondynek, znów uderzywszy się dłoniami w kolana:
— Cha, cha, cha! Niecu a!
Alem uż miał zastanowienie… Więc podałem rękę Konopce i kilku co przednie -

szym z kolei — i nie mogę powieǳieć, ak tylko to, że dobrzy są luǳie i polubili mnie
zaraz. Jeno mi ten blondynek ze swoim „Niecu ą” nie mógł wy ść z głowy, bo mi się
wyraźnie wydawał ak aki szatan, który wlazł w kadłub Mazura, aby mnie swoim pie-
kielnym śmiechem prześladował. Konopka zaś, rozgadawszy się ze mną na stronie, tak
mnie mówił:

— Ot! Co ci tam na tym zależy, że ślubu eszcze nie ma? Ja, tak mi Boże dopo-
móż, myślałem, że to żart był, kiedyśmy sobie wza emnie słowo dawali i drużbowanie
przyrzekali. Pan Lubieniecki zaś utrzymywał, że zna sanocką szlachtę i chybaby nie Sa-
noczanin to był, który by choć żartem danego parolu nie dotrzymał. Więc założyliśmy
się; że inacze nie można było zakładu rozstrzygnąć, więc aż musiałem pisać. Pisałem zaś
umyślnie tak krótko, ażeby, kiedy Bóg da, ciebie w wątpliwość wprowaǳić. Owoż rzecz.
Zaś z ożenieniem est tak: estem po słowie z panną Strzegocką, stolnikówną rzeczycką
ze Źwiernika, ale ze ślubem eszcze zwleka ą.

— Czemuż to, panie bracie?
— Właściwie ważne przyczyny temu nie masz żadne , ale raǳi Murdelio, więc go

tam słucha ą.
— Jaki Murdelio? — zawołałem.
— Cóż ci powiem, Murdelio, mnich, kwestarz.
— Franciszkan z Krosna?
— Tak.
— Cóż on tam ma do dysponowania? Krewny to aki tego domu?
— Nie, krewny nie est — odpowieǳiał Konopka — ale akiś mąż świątobliwy czy tak

barǳo rozumny, że ego rady tam słucha ą bez kwestii. Albo cóż ciebie to tak zaǳiwia?
— Nic — rzekłem — poznałem go niedawno i dlatego się pytam.
— Gǳie go poznałeś?
— W Krośnie.
— Tak, bo on tam sieǳi. Więc owo — prowaǳił dale Konopka — choćbyś tu tro-

chę na Mazurach pobawił, cóż by ci to waǳiło? Luty est, zapust eszcze kilka tygodni,
zabawisz się; w post po eǳiemy sobie do Krakowa, a kiedy zechcesz, to i tamtędy po-
mięǳy szlachtę — a uż koniom twoim owsa sypać będę, co z eǳą, i Mighazę winem
spo ę co dwa dni, kiedy taki zuch. I tak zbiegnie do wiosny.

— Hm! — rzeknę. — Nieźle by to było być w Krakowie przy te okaz i, nieźle by
i zabawić się tuta . Może tedy tak bęǳie. Ale powieǳ no mi, panie bracie, aki to est
ten szlachcic, który się tak wciąż śmie e i woła „Niecu a”?

— Cha, cha, cha! — zawołał Konopka. — To Jędruś starościc. Otóż ci powiem, że ten Szlachcic, Głupiec,
BogactwoJędruś stara się o drugą córkę pani stolnikowe ; panna piękna i młoda, ale nadto delikatna

i szczupła.
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— Przecie mu e nie daǳą?
— Otóż wiǳisz, że ma ą dać, bo ten Jędruś bogaty, rachu ą go do miliona, familia

ego piękna i zresztą barǳo poczciwe z niego chłopczysko.
— Ba, ależ setnie głupi mi się wyda e.
— Ach! Jaki głupi! — odpowieǳiał Konopka i roześmiał się.
— Czegóż się śmie esz? — zapytałem.
— Bom sobie przypomniał to, co mi właśnie o dowcipie Lgockiego opowiadano.

Trzeba ci wieǳieć, że on uż ma ątek roǳicielski odebrał i sam go administru e, a lubo
i ten uż est barǳo wielki, toż eszcze po panu Kąkolnickim prawie drugie tyle dostanie.
Otóż, ak on gospodaru e. W edne ego wsi, która leży nad Wisłą i w które on sam
mieszka, łąka ednego kmiecia wyzwolonego tak przypierała do ego sadu z tyłu, że mu się
ą kupić zachciało. Posłał tedy tam podstarościego, ale gdy ten mu przyniósł odpowiedź, że
właśnie przed kilkoma dniami sprzedana: „Dobrze — rzecze — byle nie była pod moim
sadem”. — W parę tygodni ednak, gdy wyszedłszy za sad obaczył tę łąkę na tymże samym
mie scu: „Tak! — zawoła. — To powieǳieli, że łąka sprzedana, a łąka tu?” — i posławszy
po tego kmiecia, sypnął mu pięćǳiesiąt bizunów za kłamstwo.

— O! Głupi! — odpowieǳiałem.
— Ale mu przez to pannę da ą.
— O, nie bęǳie e miał! — zawołałem.
— Dlaczegóż? Ty mu e przecie nie zabierzesz.
— Kto wie — odpowieǳiałem i akaś myśl mi zaświtała w głowie, która mi nasuwała

sposobność upieczenia dwóch pieczeni przy ednym rożnie; ale tymczasem przeszliśmy do
izb tamtych, kędy druǳy zabawiali się goście. Więc poznałem się bliże z piękną szlach-
tą tamtych okolic: ako z panem Rogalińskim, który, chociaż młody, niemałe uż miał
znaczenie u szlachty; z panami Sto owskimi, z których eden nieodstępnym był towarzy-
szem księcia Marcina Lubomirskiego, marszałka konfederac i krakowskie , mąż rycerski
i prawy; z panem Jordanem, który potem służył ze mną w wo sku regularnym, z p. Kra-
suckim, który był tak gruby, że za dobrego wołu ważył, a z adał ćwierć pirogów o zakład,
i z wielu innymi eszcze — tylko owego Jędrusia starościca omĳałem z umysłu, bom
go był znienawiǳił. Niebawem też dano obiad, przy którym pociągaliśmy po kropelce,
fetu ąc się nawza em przy każdym kielichu przemowami i życzeniami. Jednak rozpusty
nie było, a pod wieczór wszystko się roz echało, bo każdemu niedaleko było do domu,
my zaś z panem Konopką rozeszliśmy się wcześnie spać, każdy do izby osobne .

Owóż znalazłszy się sam, dopiero począłem się pomału spowiadać z tego wszystkiego,
co mi się od czasu mego wy azdu z domu zdarzyło, akoż i po trochę namyślać się nad
tym, co mi dale czynić wypada. I ze wszystkiego tego, co mi się przez myśl przesunęło,
na barǳie mi głowę zagwoźǳił ów Jędruś starościc, który mnie tak głęboko do ął¹¹¹
swym śmiechem, akoż i owa panna piękna i delikatna, która uż to niby miała popaść
w ręce tego pucułowatego Mazura. Już przy pierwszym wspomnieniu Konopki o pani
stolnikowe Strzegockie gǳieś mnie to nazwisko wydało się być zna omym, nad czym
pomyślawszy cokolwiek, doszedłem wkrótce, że siostra mego ǳiada, a roǳona ciotka
mo ego o ca była za akimś Strzegockim; przy dokładnie szym atoli namyśleniu się przy-
pomniałem sobie na pewno że ów Strzegocki nazywał się Jakub i był wo skim sieraǳkim,
ale musiało to być eszcze gǳieś za czasu na azdu Szwedów na Polskę, bo i to pamięta-
łem, że gǳieś zginął na wo nie. Ale czy tenże pan wo ski był w rzeczy albo mógł być
przyna mnie akim krewnym męża pani stolnikowe , o którym nic nie wieǳiałem, tego
uż zgadnąć nie mogłem.

Jednak, bądź co bądź — pomyślałem — za grzeczność nikogo nie bĳą: uda się, to
dobrze, a nie uda się, to mogę sobie prosto ze Źwiernika po echać do Bóbrki i wcale uż
nie drużbować temu, który mo e na lepsze chęci swymi żartami i zakładami znieważył. —
Po czym zwycza nie odmówiwszy pacierze, smaczno usnąłem.

Dnia następnego rano, powieǳiawszy Konopce, że kiedy uż tu na Mazurach mam się za-
bawić przez kilka tygodni, to wypada mi na przód ze sprawami moimi obłatwić się w fo-

¹¹¹dojąć (daw.) — dotknąć, ubóść; dokuczyć. [przypis edytorski]
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rum tarnowskim, gǳie mi eszcze mó podpis położyć należy względem owe odsprzedaży
Rab panu Urbańskiemu, i zostawiwszy u niego mo ego pod ezdka, sam wyruszyłem do
Tarnowa. Przez drogę namyślałem się eszcze, gǳie stanąć w mieście, ednak nie supo-
nu ąc¹¹², aby z burdy się przedwczora sze mogły być akie barǳo złe skutki, za echałem
wprost do te że same gospody. Aliści ledwie co w bramę za echałem, wybiegła do mnie
owa karczmareczka i ze łzami w oczach zakomunikowała mi tę fatalną nowinę: że mąż
e uż całą dobę sieǳi w kałauzie¹¹³, że go biorą na śleǳtwo i że go zapewne niebawem
wezmą i na tortury, bo eden z żołnierzy, którzy partycypowali w owe bitwie, ranny est
śmiertelnie i byłby pewnie zabity, gdyby nie to, że kula trafiła w guzik metalowy i stra-
ciwszy pęd, tylko głęboko wryła się za skórę. Opowiadała dale , że est na nieszczęśliwszą
kobietą pod słońcem, bo chociaż pewną est tego, że e mąż nie strzelał naówczas, czego
dowód w tym, że żadne broni palne nie posiadał w swym domu, ednak ona, nie mogąc
się wcale domyśleć, kto ten niefortunny strzał puścił, nie może z niego przed sądem usu-
nąć suspic i¹¹⁴. Przychoǳił wprawǳie do nie ów stary patron, który był świadkiem owe
bitwy, i powiadał e , że namyśliwszy się dobrze, może by sobie mógł wcale przypomnieć,
kto był ten, który strzelił, ednak to by wiele kosztowało pienięǳy.

— Poiłam go — rzecze na koniec karczmareczka — częstowałam miodkiem wybor-
nym, którego garniec przeda emy po ośm złotych, postawiłam mu nawet flaszeczkę wina
białego, aby sobie pamięć orzeźwił, ale akoś nic nie pomogło. — Więc a na to:

— Hm! ciekawa by to rzecz była — rzekę — dowieǳieć się, kto to strzelał do żywego
żołnierza, ale to zapewne ǳisia uż trudno. Słyszałem ci a wprawǳie strzał ten, ale mi się
wiǳi, że wypadł zza okna, bo coś właśnie wtedy szyby zabrzęczały… Tymczasem niech was
tu Pan Bóg ma w swo e opiece; a, nawieǳiwszy pana Dąbskiego w Wo niczu, wracam
uż do siebie w Bełskie i śpieszę się, bo mnie listy doszły, że mi żona zasłabła. Bądź aspani
zdrowa.

I zaraz wskoczyłem na powrót do skarbniczka; szynkareczka eszcze mnie zapytała:
— Wielmożny pan z Bełskiego?
— Z Bełskiego, duszeczko, i nazywam się Niewiadomski — i zawinąwszy się z głową

w delię, kazałem ruszać z kopyta. Ob echawszy miasto zaułkami i przedmieściami, dopiero
na lwowskim trakcie odetchnąłem troszeczkę i tam przepytawszy się, kędy est droga do
Źwiernika, ruszyłem koło Gumnisk ku Górze Świętego Marcina.

Wieś Źwiernik leży o dwie mile od miasta Tarnowa, ednak wypadało mi popaść¹¹⁵
koniecznie; raz, że droga była haniebna i echało się noga z nogi; po wtóre, że mi się trze- Obycza e, Grzeczność,

Jeǳenie, Gośćba było przebrać trochę, aby się godnie zaprezentować; a na koniec, że należało mi tak
celować, abym nie trafił na obiad, co byłoby dowodem lichego wychowania i uchybie-
nia przeciwko etykiecie, uż naówczas obserwowane ¹¹⁶ i po domach szlacheckich. Więc
obaczywszy akąś porządnie szą karczemkę przy droǳe, kazałem do nie za echać, a pod-
czas kiedy woźnica mó bawił się z końmi, a zaś wypiwszy kieliszek gorzałki z własnego
puzderka, posilałem się a ami przez Żydówkę dla mnie ugotowanymi naprędce — Wę-
grzynek mó , rozpakowawszy tłumok, wybierał suknie i rozkładał na ławie, iżbym sobie
wybrać mógł, które by mi się na ǳisia odpowiednie zdawały.

Były to czasy, w których próżność luǳka ob awiała się w ubiorze, a po prostu ele- Moda, Szlachcic,
Mężczyzna, Stró , Konfliktganc a owładnęła uż całą młoǳieżą polską, a z rzadka trafiało się uż zdybać choćby i po-

mięǳy chudobnie szą szlachtą młoǳieńca, który by większą połowę swo ego mieszka nie
wypróżniał na edwab i złoto ciągnione¹¹⁷. Dwo aki ednak był wtedy sposób po mowania
te niby-wykwintności w stro u i dwo aka maniera zadawalniania te chuci.

Więc edni, pozostawszy przy staroświeckim swoich o ców sarmackich zwycza u,
na wyższą piękność w tym wzglęǳie upatrywali w zgrabnie przykro onym kontuszu,
w ozdobnym i gładko leżącym żupanie, w bogatym perskim lub drogo cenionym chiń-
skim pasie, który to ostatni nazywano bawolim, a który, nie ma ąc żadne kruszcowe
nitki w sobie, z wełny lub edwabiu był tak misternie tkanym, że pomimo trzech- i czte-

¹¹²suponować (z łac.) — pode rzewać. [przypis edytorski]
¹¹³kałauz (daw., z tur.) — więzienie. [przypis edytorski]
¹¹⁴suspicja (łac.) — przypuszczenie. [przypis edytorski]
¹¹⁵popaść a. popasać — odpocząć, da ąc eść (paszę) koniowi. [przypis edytorski]
¹¹⁶obserwowany (z łac., daw.) — zachowywany, utrzymywany (np. o obycza u, tradyc i). [przypis edytorski]
¹¹⁷złoto ciągnione — złote nitki, którymi przetykano drogie tkaniny. [przypis edytorski]
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rołokciowe swe szerokości, dawał się przez pierścień przeciągać, a często osobliwie, kiedy
dno miał białe, kosztował sto i dwieście dukatów — stro ność wiǳieli oni w czapce pięk-
ne i zgrabnym buciku, w szabli bogato oprawne i wąsiku przystrzyżonym misternie, a na
koniec w kle notach, którymi mogły być ozdobione piórka u czapek, spinki u żupanów,
ręko eście i pochwy u szabel, i ręce w pierścieniach.

Inni atoli, uroiwszy sobie akąś niechęć do staroświecczyzny i wypatrzywszy grubość
i niezgrabność w sukni swych o ców, całą piękność założyli sobie w sukniach zagranicz-
nych, kusych a ogoniastych, w pluderkach wąziutkich, w pończoszkach i trzewikach z bo-
gatymi klamrami, w kamizelkach bramowanych galonami i kolbertynami¹¹⁸, w perukach
yzowanych i pudrowanych, a na koniec w koszulach i mankietach, których edna para,
kiedy była z cienkiego batystu i przednimi koronkami obszyta, wyprowaǳała za siebie
z Polski cenę kilkuset korcy pszenicy. Gust ten, nazwany ancuskim, albo inny emu
podobny, nazwany włoskim, a obadwa koniecznie perfum wymaga ące dla siebie, kilka
razy się uż zapęǳali na tę ziemię kontuszów. Suknia kusa edwabna i trzewik pokazały
się niegdy nad Wisłą z królową Boną, snuły się po Krakowie za Zygmunta Augusta, w e-
chały nowym transportem z Henrykiem Walezym, atoli niebawem szweǳkie ustępu ąc
się kryzie, nie po awiły się znowu, aż na dworze Marii Ludwiki, Jana Kazimierza małżon-
ki. Nigdy eszcze wszakże do tego czasu nie zaraziła się nią prowinc a, a lubo w senacie
znachoǳiła niemało miłośników dla siebie, ednak zawsze pozostawała w nader szczu-
płe mnie szości — a kiedy za tegoż króla kontuszowi Polacy na otwartym teatrze z łu-
ków wystrzelali ancuskich aktorów, na barǳie tę cuǳoziemszczyznę propagu ących,
to i znikła z kretesem, a za króla Jana i za cenę drugiego zwycięstwa pod Wiedniem nie
znalazłby był nikt w Polsce męskie nogi w trzewiku. Jednak za Sasa pierwszego znowu
pomału poczęły się awić peruki, za drugiego Warszawa więce miała peruk niż czupryn
naturalnych, a z początkiem panowania Stanisława Augusta uż i na prowinc i zagęściły
się tak te ǳiwadła, że stary żupan nieraz musiał ustępować z placu przed przycinkami
harbe tla¹¹⁹. I tak, czego żaden cuǳoziemiec król ani królowa nie zdołali uczynić, tego
Piast rodowity dokazał z łatwością. Owóż w tych czasach, które opowiadam w te chwili,
na Mazurach uż i głównie w okolicach bliskich bitego gościńca i częstsze z zagranicą
komunikac i, trudno uż było znaleźć gǳie licznie szą kompanię, w które by się przy-
na mnie kilku tych perukarzów nie spotkało, a nawet i w ziemiach oddalonych, akimi
są: sandecka, sanocka i Ruś Czerwona, nierzadko pomięǳy wylotami wykręcał się i woń
swego pudru roznosił aki panicz kolbertynowy; i lubo nas, staroświeckich, eszcze wtedy
było daleko więce i pomimo to nawet, że szczególna pas a była pomięǳy nami podków-
kami deptać po safianowych trzewikach i dmuchać w perukę, a nie akim heroizmem
pomięǳy młoǳieżą brać na szable tych konduktorów perfum i pudru, niceśmy prze-
cie nie dokazali, a wola boża została na nas spełnioną, ako stało uż od wieka zapisano
w księǳe przeznaczeń. Jednakże lubo się tak stało, żeśmy od owych miłośników peruk
i perfum a adwersarzy¹²⁰ naszych pobici zostali, eszcze zawsze przyznać im nie mogę
prawdy w tym, akoby stró ów dawny był gruby i brzydki. Rzecz, którą eden z niepo-
ślednich narodów z prawǳiwym zamiłowaniem pielęgnował i pieścił przez tyle wieków,
nie była nigdy za życia, a nawet i ǳisia w grobie eszcze nie może być brzydką; wątpię
nawet, ażeby stró nowomodny, który ǳisia cały świat cywilizowany ubiera, kiedykol-
wiek w na dalsze przyszłości i w czasach swo ego na wyższego udoskonalenia z owym
staroświeckim a grubym, we wzglęǳie piękności i powagi chociaż w na odlegle sze mógł
pó ść porównanie. Którą to prawdę odebrawszy wraz z wielu innymi puścizną po mo-
im o cu, miałem ą w sobie niezachwianą i w czasie mo e młodości, i w czasie mo ego
gaszkostwa¹²¹; a lubo wieǳiałem dobrze, że nasze kobiety daleko chętnie przytula ą się
do piersi koronkami okryte niżeli twardym obleczone kontuszem i że nie obawia ąc
się pokłuć około twarzy ogolone i gładkie , pręǳe koło nie migną swoimi usteczkami
i bieluchną pogłaǳą ą rączką, ednak wolałem uż rezygnować z tych łask fartuszkowych

¹¹⁸kolbertyna — szeroka naszywka. [przypis edytorski]
¹¹⁹harbejtel (z niem.) — woreczek, w którym umieszczano warkocz noszony z tyłu peruki przez mężczyzn.

[przypis edytorski]
¹²⁰adwersarz (daw., z łac.) — przeciwnik, oponent. [przypis edytorski]
¹²¹gaszkostwo (daw.) — młodość, czasy kawalerskie (od daw. gach: młoǳieniec). [przypis edytorski]
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i perukarzom nie ednego na tym polu odstąpić zwycięstwa, ale to za to, aby nie dawać
zwyciężać gǳie inǳie . I zostałem przy stro u mo ego o ca.

Więc i Węgrzynek, rozkłada ąc szaty mo e na ławie, nie rozkładał tam ani peruk,
ani batystowych koszulek, ani aków aksamitnych, ani trzewików, eno położywszy trzy
żupany i tyleż kontuszów, trzy pary butów różne barwy i trzy czapek¹²² z pasami, sta-
nął do ubierania. Lubiałem się ubierać i za młodu wiele dawałem na eleganc ę, ale szło
to u mnie piorunem: wskoczywszy w buty, ani edno Ave nie minęło, kiedym uż stał
gotowy et quidem¹²³ na ten raz w białym srebrno-kwiecistym żupanie, kontusz na nim
koloru orzechowego z białą atłasową podszewką, czapka biała aksamitna z kasztanowatym
barankiem, bucik żółty na skórzanych obcasach i pas karmazynowy bawoli, a skoro przy-
piąłem do boku lwowską szmelcowaną czeczugę¹²⁴, z ręko eścią w srebro oprawną i na
srebrne , i na karmazynowe rapci¹²⁵ zawieszoną, i delię zarzuciłem na siebie, to uż eno
siadać było i echać. Jakoż i ruszyłem natychmiast, a właśnie się zbierało ku wieczorowi,
kiedym dwór źwiernicki obaczył.

A dwór ten był piękny, murowany i niby pałac wyglądał. Środek ego był okrągły
niby nawa akiego kościoła, przed którym stał ganek wielki kamienny, z wielkimi szkla-
nymi po bokach ścianami, których górne szyby były z szkieł różnobarwnych złożone;
po obudwu¹²⁶ stronach te nawy środkowe rozciągały się dwa pawilony, tak duże, akby
dwa dworki odrębne, nad nią podnosiło się piętro wysokim dachem okryte, z którego
środka wychoǳiła niewielka wieżyczka, ozdobiona z blachy wyciętym i za wiatrem ob-
raca ącym się herbem familii. Nad obudwoma¹²⁷ pawilonami wznosiły się zamiast piętra
tylko murowane fac aty, z amugami we środku, w których każde był zamieszczony a-
kiś święty czy rycerz z kamienia wykuty. Zabudowania gospodarskie, sto ące po prawe
stronie, wszystkie były z kamienia lub cegły, takaż oficyna wyciągnięta po lewe ; po-
mięǳy tym wszystkim zaś ǳieǳiniec gładki z klombem krzewów i kwiatów na środku,
na teraz umarzniętych, ale zapewnie¹²⁸ cudnie pięknych w czasie wiosny i lata. Czwartą
zaś ścianę tego kwadratu formowały pięknie malowane sztachety z bramą murowaną we
środku, a w edne z e kolumn zna dowała się budka dla odźwiernego, ǳisia ednak uż
próżno sto ąca. Naokoło zaś tego wszystkiego widać było ogród częstokołem obwieǳio-
ny, ozdobiony altankami, parasolami, kamiennymi figurami i Bóg wie nie czym eszcze:
zgoła wszystko więce po pańsku niż po szlachecku. Więc to obaczywszy, trochę mnie
dreszcz przeszła, żeby tu co głupiego nie zrobić, ale myślę sobie: „E ! Jakoś to Pan Bóg
da! Fortes fortuna juvat¹²⁹, a eżeli się co trochę nie uda albo zakołku e w dyskursie, to
uż to musi pó ść na konto powinowactwa. I wylazłszy z woziku, walę prosto do sieni;
ednak to mnie akoś zǳiwiło, że na mo e przybycie ani edna twarz nie wy rzała, ani pies
nawet nie szczeknął. Albo nie masz nikogo w domu? Albo uż tu taka pałacowa powaga?
Ale, bądź co bądź, delię oddałem Węgrzynkowi w sieni, wąs pomuskałem, pogłaǳiłem
czuprynę, pasa poprawiłem i w tył zarzuciwszy wyloty, wchoǳę w pierwsze drzwi po
prawe . I trafiłem dobrze, bo do antykamery¹³⁰, w które było cichutko ak mak siał, e-
no stary akiś sługa, siwiuteńki ak gołąb, sieǳiał pod piecem i przez zakopcone okulary
czytał tak starą, ak on, książkę nabożną.

— Niech bęǳie pochwalony.
— Na wieki wieków! — odpowieǳiał zerwawszy się rączo.
— Jest pani stolnikowa?
— Jest, w. panie.
— Którędyż iść?
Dopiero mi się z bliska przypatrzył i pyta:
— Jakże honor w. pana?

¹²²trzy czapek (daw.) — ǳiś popr. forma: trzy czapki. [przypis edytorski]
¹²³et quidem (łac.) — mianowicie. [przypis edytorski]
¹²⁴czeczuga — roǳa szabli popularny w Polsce w XVII i XVIII wieku. [przypis edytorski]
¹²⁵rapcia — pasek z taśmy lub rzemienia do noszenia szabli. [przypis edytorski]
¹²⁶obudwu (daw.) — ǳiś popr. forma: (po) obydwu (stronach). [przypis edytorski]
¹²⁷obudwoma (daw.) — ǳiś popr. forma: (nad) obydwoma (pawilonami). [przypis edytorski]
¹²⁸zapewnie — ǳiś popr. forma: zapewne. [przypis edytorski]
¹²⁹fortes fortuna juvat (łac.) — los sprzy a odważnym. [przypis edytorski]
¹³⁰antykamera (z łac.) — przedpokó , poczekalnia. [przypis edytorski]

  Murdelio 



— Mó honor? — rzeknę. — Jestem Marcin Nieczu a Ślaski, skarbnikowicz zakro-
czymski, szlachcic ziemi sanockie .

— Pó dę meldować — rzekł, a gdy odchoǳił, słyszałem na wyraźnie , ak sobie mru-
czał pod nosem:

— Marcin Szu a Nieczulski Zakroczymski. — Ale niebawem powrócił i pokiwawszy
głową, rzekł z ukłonem: — Pani prosi.

Więc a zaraz Węgrzynkowi kazałem złożyć delię w antykamerze, staremu położyłem
czerwony złoty na stole i rzekłem:

— Pilnu że mi tu szuby, a ty idź do powozu.
Rozumiałem, że stary, wziąwszy dukata, wnet sobie „szu ę” wybił z głowy, a a, popra-

wiwszy eszcze wylotów, rznę prosto do poko ów. Otwieram drzwi, ba! od razu sala tak
wielka, że i na drugi koniec nie widać; ściany adamaszkiem obite, posaǳka szlifowana,
pełno pięknych sprzętów i różnych misternych gracików, duże zwierciadła w brązowych
ramach, kobierce, świece woskowe w kilkuramiennych świecznikach, ednak pomimo te
wykwintności, we wszystkim przebĳa gust staroświecki. Widać, że wszystko tu nietykane
i stoi tak, ak przed laty kilkuǳiesięciu.

Na adamaszkowe , tego samego koloru co ściany, poręczowe kanapie sieǳiała pani
stolnikowa, kobieta lat może uż koło czterǳiestu, ale eszcze tak piękna, że mogłaby była
u ść nawet za pannę, gdyby nie to, że ogień e oczu błękitnych zdawał mi się zanadto
przyćmiony i ak gdyby łzami zalany i że cała e postać tyle miała stateczności i pra-
wie posągowe powagi, ile e tylko w podeszłego wieku i znakomitego rodu matronach
znachoǳić¹³¹ się zdarza. Jakoż i te powaǳe, która zapewne pochoǳiła albo uż z przy-
roǳonego usposobienia duszy, albo z wielu bolesnych doświadczeń, przeżytych eszcze
za młodu, odpowiadał stró niewykwintny i w ciemnych kolorach trzymany: więc lekka
czarna kapuza na głowie, ciemnoróżowym atłasem podbita, i długi robron¹³² materialny
wiśniowy, na który zarzucona była czarna edwabna pielgrzymka¹³³. Koło okna sieǳiały
akieś dwie inne istoty niewieście, które coś haowały przy krośnach, tych ednak od razu
obe rzeć nie mogłem, bo u rzawszy kanapę niepróżną, sunąłem prosto ku nie . Pani stol-
nikowa, wiǳąc mnie wchoǳącego, zaraz podniosła się z swego mie sca i postąpiła parę
kroków naprzód, więc a z pięknym ukłonem i z prawą ręką, w które czapkę trzymałem,
wyciągniętą naprzód, ale pochyloną ku ziemi, natychmiast począłem w ten sens:

— Mam honor prezentować się pani stolnikowe dobroǳie ce: estem Marcin Nie-
czu a Ślaski, skarbnikowicz zakroczymski, szlachcic ziemi sanockie . — Pani stolnikowa
też na to:

— Miło mi est powitać waszmość pana w tym domu, ale akiemuż wypadkowi mam
przypisać ten zaszczyt, który mnie tak niespoǳiewanie spotyka? — i wskazała mi ręką
krzesło, sama opuszczone przez siebie za mu ąc mie sce.

— Nie est to żaden niespoǳiewany przypadek, mościa dobroǳie ko — odpowie-
ǳiałem, delikatnie na misterne siada ąc krzesło, iżby mnie nie zdraǳiło — ale wypełnie-
nie na żywsze mo ego serca intenc i. Mó o ciec, śp. pan Marcin Nieczu a Ślaski, niegdy
rotmistrz w wo skach: polskim, ancuskim i e mość imperatorowe rosy skie , późnie
skarbnik zakroczymski i towarzysz pancerne chorągwi polskiego autoramentu, opowia-
da ąc mnie po staremu ǳie e naszego rodu, nie zapomniał i o tym, że ego roǳona ciotka
była niegdyś za panem Jakubem Strzegockim, wo skim sieraǳkim. Będąc tedy w tych
stronach i dowieǳiawszy się od mego przy aciela, pana Konopki, że w Źwierniku mieszka
pani stolnikowa Strzegocka, a suponu ąc, że pomięǳy nami musi być akieś powinowac-
two, postanowiłem nie opuszczać te szczęśliwe dla mnie okaz i i, bądź co bądź, u nóg
pani stolnikowe dobroǳie ki osobiście złożyć mo ą nic nieznaczącą, a ednak szczerą
rewerenc ę.

To ednym tchem wymówiwszy, rzuciłem z boku oczkiem na panny, a pani stolnikowa
do mnie:

— ǲięku ę waszmość panu barǳo za ego tak otwarte sentymenta i wielce sobie
szacu ę ego piękną pamięć dla koligac i; muszę mu nawet powieǳieć, że o ile mnie

¹³¹znachoǳić (daw.) — zna dować; tu: spotykać. [przypis edytorski]
¹³²robron — suknia ze sztywną spódnicą i trenem. [przypis edytorski]
¹³³pielgrzymka — tu: pelerynka. [przypis edytorski]
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zna omą est parantela śp. mo ego męża, stolnika rzeczyckiego a pułkownika — to słowo
wymówiła z przyciskiem — chorągwi husarskie polskiego autoramentu, rzeczywiście pan
Jakub Strzegocki, wo ski sieraǳki a roǳony o ciec nieboszczyka, miał Ślaskę za sobą. Ale
zaraz my się tu przekonamy. — To mówiąc, obróciła się do panien i dodała: — Zosiu! Idź
no, poproś tuta ǳiadunia albo przynieś mi manualik¹³⁴ herbowy w czerwony aksamit
oprawny, leżący na moim biurku.

Zosia porzuciła krosienka i lekką nóżką ak ptaszek pobiegła po ǳiadunia lub manu-
alik; pani stolnikowa zaś tymczasem do mnie:

— Tam est zakonotowana cała parantela śp. mo ego męża; było to kiedyś coś, było
— dodała z westchnieniem — ale od króla Jana nie ma uż na co patrzeć. Upadliśmy,
panie skarbnikowiczu, barǳo upadli!

— Trudno to, mościa dobroǳie ko — odpowieǳiałem — skarżyć się na los niefor-
tunny, bo też i niepodobna, ażeby w wielkim mieście, które się wali w gruzy od końca
do końca, eden gǳieś domek został nieuszkoǳony — a obe rzawszy się po sali i wi-
ǳąc w nie nie tylko piękność, ale i zbytek, dodałem: — Trudno mi tu zresztą do rzeć
upadku, mościa dobroǳie ko, a eżeli eszcze wszystko odpowiada temu, co oto wiǳę,
o czym wcale nie wątpię, tedy tylko eszcze Panu Bogu wypada złożyć ǳięki za ego ła-
skę. O ! Bo to cale inacze wygląda ą domy obywatelskie po kra u! O! Cale inacze po te
nieszczęśliwe wo nie, która sobie właśnie te strony obrała na teatrum gry swo e .

— Proszę mnie też nie obwiniać o to, akobym miała szemrać przeciwko woli Na -
wyższego Boga i Jego wyrokom, ale kto miał senatorów w roǳie, sam umarł stolnikiem
i nawet syna nie zostawił po sobie, na tego potomków się Pan Bóg nie pogniewa, eżeli
westchną za dawną świetnością.

Nie przypominałem sobie, ażebym kiedykolwiek był słyszał o senatorach Strzegoc-
kich, i domyśliwałem się, że musiał się mięǳy nimi nachoǳić¹³⁵ aki eden i drugi kasz-
telan drążkowy lub deputat se mowy, którego pani stolnikowa w niewiadomości swo e
bierze za senatora; ale wtem drzwi się otworzyły i wszedł ǳiadunio, a za nim o pół kroku
Zosia z manualikiem w ręku.

Obaczywszy tego staruszka, wstałem zaraz i z głębokim uszanowaniem stanąłem za
moim krzesłem. ǲiwnie bo to piękny staruszek był ten ǳiadunio. Wzrost miał więce
ak mierny, postać trochę przygarbioną, chód powolny i stąpanie niepewne, ale eszcze
dość rzeźwości i siły zdawał się mieć na swo e lata, które pewnie trzy razy przenosiły
trzyǳiestkę. Włos ego biały ak mleko, długi aż do karku, ale uż rzadki i tak rozwiany,
że nad głęboko pooranym czołem poważna świeciła łysina. Twarz ego poważna, białym
wąsem ozdobna, pełna była zmarszczków, które w różne porozbiegawszy się strony, tu
i owǳie z różnymi kreskami złączone, dawały e postać wcale zgrzybiałą, a pokrzyżo-
wawszy i pozrastawszy się z sobą, trudno dawały poznać, które z nich były samego wieku,
a które szabli nieprzy acielskie śladami. ǲiadunio miał na sobie kontusz popielatego ko-
loru, delikatnymi kunami podbity, długi aż poniże kolan i bez wylotów, pod nim żupan
karmazynowego koloru, ale cokolwiek uż wypełznięty, pas na wierzchu lekki siatkowy,
żółty bucik na nogach i białą konfederatkę na głowie, ale tę zaraz we drzwiach zd ął le-
wą ręką, w prawe trzyma ąc krótką trzcinę i opiera ąc się na nie za każdym krokiem.
Widok ten pochwycił mnie akoś za serce, bo ǳiwnie piękny to starzec był: coś mnie
przypomniał mo ego o ca nieboszczyka, coś portrety mych ǳiadów, wiszące u mnie na
ścianie, a coś znów w nim było takiego, żebym mu był zaraz przypiął szablę do boku i dał
mu klęknąć ze złożonymi rękami przy akim wielkim kamiennym grobie, i niechby tak
skamieniał i został na wieki wieków.

Zbliżywszy się ǳiadunio ku stolikowi, który stał przed kanapą, popatrzył na mnie
i starym, ale eszcze dosyć czystym głosem zapytał:

— Kogoż Pan Bóg przynosi w dom mo e córki?
— Imć pan Ślaski, herbu Nieczu a — odpowieǳiała pani stolnikowa. Tymczasem

Zosia przysunęła poręczowe krzesło ǳiadkowi, na które on, czapkę złożywszy na stole,
usiadł i po chwili namysłu zapytał:

— Ze Sandomierskiego? Syn pana Marcina?

¹³⁴manualik (daw., z łac.) — podręczna książeczka; podręcznik. [przypis edytorski]
¹³⁵nachoǳić się (daw.) — zna dować się. [przypis edytorski]
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— Tak est, panie dobroǳie u — odpowieǳiałem — sam Marcin i syn Marcina,
skarbnika zakroczymskiego.

— He⁈ — krzyknął głośno staruszek. Dopiero mi pani stolnikowa dała do zrozu-
mienia, że trzeba dobrze gardło rozpuszczać, rozmawia ąc z ǳiaduniem. A on eszcze
raz:

— He? Mów asan głośnie , bo u mnie każde ucho ma lat ǳiewięćǳiesiąt i trzy, to
a uż nie słyszę cichego gadania.

Powtórzyłem mo ą odpowiedź, dopiero on:
— Takie to było ego skarbnikostwo! Obwołali go zakroczymscy skarbnikiem, kiedy

się starał o Mężykównę, powróciwszy z wo ny tureckie , ale podobno się skarbu ani ręką
nie dotknął. Jakże mu się powoǳi? Czy zawsze eszcze sieǳi w Sandomierskiem?

— Wyniósł się uż stamtąd, panie dobroǳie u — odpowieǳiałem — i mieszkał
potem w ziemi sanockie przez lat przeszło dwaǳieścia; ale teraz uż w Bogu odpoczywa.

— Umarł? Proszę! Wiele, wiele młodszy ode mnie. Musiałże przyna mnie nahulać
się eszcze za ostatnie wo ny? Hę? Bitny to szlachcic był.

— Tak, po trosze, ale nie nadto, bo mu uż ręka nie służyła.
— Ale wasze musiałeś mu dopomagać, rękę musisz mieć dobrą?
— Niczego, panie dobroǳie u, niczego, Panu Bogu na chwałę, ale z owego żołnier-

stwa mo ego podobno do nieśmiertelności nie prze dę, bo trudno się barǳo dystyngować
na małe wo nie.

— Łatwie ak na wielkie , gǳie tysiącami bĳą na kupę, ak było za króla Jana; ale
u niektórych to tak: na małe się nie bĳą, bo mała, a na wielkie , bo wielka. Hm, hm…
Ślaski Nieczu a, Nieczu a Ślaski… pomięǳy nami akieś powinowactwo musi być; prze-
cie wo ski krakowski, Nieczu a Jan, ten, który był poszedł z królem Janem na wo nę,
a tu mu palestranci wyparowali byli żonę z ǳiećmi i za echali dwór, że aż wróciwszy
z wo ny, za azd musiał czynić na własną wieś… otóż ten wo ski Jan, kiedym eszcze był
żakiem na Akademii Krakowskie , kazał mnie się był tytułować wu kiem, a matka mo a
nieboszczka… Ba! Matka mo a nieboszczka a ego żona były stry eczne; przecie Grzyma-
łówny obydwie… o!

— Tak, panie dobroǳie u.
— He! Cześnikiem mnie nazywa ą, chociaż takie było mo e cześnikostwo, ak twego

o ca skarbnikostwo.
— Tak, panie cześniku dobroǳie u, ale est eszcze i drugi sposób, w który mam

honor być asaństwu dobroǳie stwu powinowatym…
— No, którędyż to?
— Przez śp. samego pana stolnika.
— Przez Strzegockiego? — zapytał ǳiadek, a namyśliwszy się cokolwiek, odpowie-

ǳiał: — Prosta rzecz, roǳi go Ślaska. A czymże ta Ślaska była waści?
— Ta Ślaska była roǳoną ciotką mo ego o ca.
— A tak! — rzeknie starzec. — Pamiętam, bawiła za młodu przy w. Ossolińskim

na respekcie, sierotą była ubogą — bo ǳiad waści, syn Jana, wo skiego krakowskiego,
był człek lekki, całą fortunę przehulał; o ciec twó nawet z ego domu wy echał o dwóch
koniach i ednym pachołku i nie ma ąc co robić innego, wo ną się bawił, a kiedy wo ny nie
było w domu, to szedł w służbę do postronnych potency … o!… Konfederat ǳikowski!
Dopiero mi się ochapia¹³⁶; przecie był ze mną w Gdańsku, kiedy miasto było oblężone
przez Sasów… to, to, to, dobrze pamiętam. Toś ty syn ego? A pokażże mi się wasze, czyś
do niego podobny?

I powstawszy cokolwiek, spo rzał na mnie, ale niebawem wzrok spuścił i na powrót
usiadłszy, rzekł:

— Nic uż nie wiǳę.
I w rzeczy ciemno się zrobiło, bo chociaż to ledwie parę goǳin było z południa,

ednak, ak mówi poeta o te porze:

…w naszym miłym horyzoncie
Gdy południe u okna, zawsze wieczór w kącie.

¹³⁶ochapia mi się (daw.) — przypomina mi się [przypis edytorski]
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Tedy pani stolnikowa kazała wnieść światło, które się składało z dwóch świec arzących,
a stary znów do mnie:

— Gǳież o ciec mieszka?
— Nie ży e uż — odpowieǳiała pani stolnikowa.
— He? — krzyknął stary.
— Umarł.
— Aha! Umarł! Proszę, młody człowiek… ba! Młody, tak się to zda e, przecie musiał

mieć lat siedmǳiesiąt¹³⁷ z czubem.
— O! Pewno miał — odpowiem — żali¹³⁸ nie więce .
— Tedy i mnie uż niebawem za nim iść; małym on żaczkiem był, kiedy my pod

Leszczyńskim parli sieniawszczyków na Rusi Czerwone ¹³⁹.
— E ! Nie ma się czego śpieszyć tam, panie cześniku dobroǳie u, i podobno nie zaraz

to nastąpi, bo zdrowie egomości chwała Bogu eszcze w pięknym est stanie.
— Dworu sobie zdrów — odpowie z uśmiechem stary — a pamiętasz:

Płot trzy lata, kot trzy płoty,
Człek trzy konie, koń trzy koty;

dłuże nie. A toć a uż trzy konie i ednego kota przeżyłem, a kiedy Bóg da do świętego
Wita doczekać, to eszcze bęǳie i eden płot.

— Prawdać¹⁴⁰ to, ale przysłowia to luǳka rzecz, a życie luǳkie, boska.
— Boska, boska, nie ma co mówić i wiem co do siebie, że byłbym pewnie setki docią-

gnął, gdyby nie tarapata… i różne termina, które przyszło przebroǳić… szkoda mówić.
Ale pani stolnikowa zakończyła tę urywaną rozmowę naszą, mówiąc:
— Tedy zamiast ednego pokazało się dwa powinowactwa pomięǳy nami, z czego

mocno się cieszę, a to o tyle więce , ile że sobie dobrze przypominam, z aką czcią mó mąż
nieboszczyk zawsze wspominał Nieczu ów roǳinę. Więc pan skarbnikowicz nie mieszka
uż w Sandomierskiem?

— Ja mieszkam w tym momencie w ziemi sanockie , gǳie trzymam wieś Bóbrkę od
w. wo ewody wołyńskiego prawem zastawu.

— Więc pan skarbnikowicz nie ma własnego ǳieǳictwa? — zapytała znów pani
Strzegocka.

— Właśnie przeszłego lata skusiła mnie próżność mo a zakupić parę wiosek w są-
sieǳtwie, bo się została gotowizna po moim o cu i dobytku trochę więce , niżeli edna
wieś zniesie; ale tak mnie Pan Bóg pokarał za ten grzech mó , żem ledwie życia nie po-
stradał w zawoǳie tego nowego obywatelstwa.

Z którego to punktu szła potem dale rozmowa, w które , wyspowiadawszy się z me-
go życia i z mo e fortuny, powziąłem w zamian wiadomość, że pani stolnikowa posiada
po mężu wieś na Wołyniu, która da e półtora tysiąca dukatów z ǳierżawy, niemnie też
dobrą wioskę koło Oszmiany, która właściwie należy do pana cześnika, przy tym Źwier-
nik i Strzegocice tuż koło Źwiernika leżące, nie est zresztą bez gotowizny. Mówiliśmy
eszcze o innych stosunkach familĳnych i niektórych wza emnych przodkach naszych,
przypomina ąc sobie ich czyny i znaczenia, co ednakże pani stolnikowa wkrótce prze-
rwała, mówiąc:

— Ale akżeż a się zapominam; nie zapoznałam eszcze pana skarbnikowicza z moimi
córkami. Chodźcie tu, panny.

¹³⁷siedmǳiesiąt (daw.) — ǳiś popr. forma: siedemǳiesiąt. [przypis edytorski]
¹³⁸żali a. zali (daw.) — tu: eśli. [przypis edytorski]
¹³⁹kiedy my pod Leszczyńskim parli sieniawszczyków na Rusi Czerwonej — Leszczyński, Stanisław (–),

król Polski w latach – i –, walczył o właǳę z przedstawicielami dynastii saskie , pod koniec życia
(od ) książę Baru i Lotaryngii; sieniawszczycy to wo ska wierne królowi Augustowi II Mocnemu, które pod
woǳą hetmana wielkiego koronnego Adama Mikoła a Sieniawskiego przeciwstawiły się próbie oǳyskania tronu
pod ęte przez Leszczyńskiego w  r. z pomocą kilkuǳiesięciu tysięcy Tatarów, wo sk tureckich i dragonów
szweǳkich . [przypis edytorski]

¹⁴⁰prawdać (daw.) — forma z partykułą wzmacnia ącą -ci, skróconą do -ć. [przypis edytorski]
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W tym momencie obiedwie¹⁴¹ panienki, porzuciwszy swo e ha i szepty przy kro-
śnach, stanęły pomięǳy mną a staruszkiem, ma ąc przed sobą stolik, a za stolikiem mat-
kę, sieǳącą na kanapie. Wtem pani stolnikowa:

— Oto est mo a starsza, Zuzia e na imię, a zaręczona est przy acielowi waszmości,
imć panu Konopce — i wskazała na tamtą, sto ącą od strony ǳiadka, która usłyszaw-
szy swo ego przyszłego nazwisko, i tak dosyć rumianą twarz eszcze potężnie szym oblała
rumieńcem.

— Ta zaś młodsza, imię e Zosia — dodała matka, pokazu ąc na drugą.
Piękne to imię Zosia, barǳo est piękne… ale że to nie pora była zamyślać się, więc

przystąpiwszy do nich i ukłon uczyniwszy kawalerski, rzekę:
— Wielce sobie szacu ę ten ǳień szczęśliwy, któren mi przynosi honor poznania

dam tak znakomitych parentelą, ako też wǳięczną urodą i wychowaniem; chwila atoli ta
tym mi pamiętnie szą snadź bęǳie dlatego, iż mi da e prawo, a nie wątpię, że i łaskawe
pozwolenie, nazywania się odtąd waszmość panien po modnemu kuzynem, po staremu
honorowym kawalerem i uniżonym ich sługą.

— Niemnie i nas też to kontentu e — odezwała się Zuzia, trzyma ąc zapłonioną Zosię
za rękę — poznać w waszmość panu nasze familii bliskiego kuzyna oraz kawalera cnót
pięknych, oǳieǳiczonych po o cach. — Więc a znowu do Zuzi z ukłonem:

— Z którego to szczęśliwego korzysta ąc momentu, nie mogę nie wyrazić mo ego
ukontentowania, którego doznam, drużbu ąc niebawem tak wǳięcznie dobrane parze,
aką waszmość panna uformu esz z swoim narzeczonym, a moim przy acielem, panem
Konopką.

— Jak? — zapytała pani stolnikowa. — Więc waszmość esteś uż zaproszony na
drużbę?

Tu dopiero musiałem, odchrząknąwszy, potężnym głosem całą rzecz opowiadać i zba-
cza ąc nieraz od materii, ǳiaduniowe zaspaka ać pytania, które często do głośnego śmie-
chu pobuǳały nas wszystkich, bo staruszek, nie dosłyszawszy lada czego swoim ǳie-
więćǳiesięciotrzechletnim uchem, nieraz o takie rzeczy się pytywał, o których nikt ani
wspomniał. Jeszczem opowiadania nie był dokończył, kiedy ów stary sługa na edne
wielkie tacy przyniósł gotową uż kawę dla całe kompanii, a na osobne tacy butelecz-
kę starego miodu z lampką dla ǳiadunia, bo ten, ile że zaprowaǳenie kawy w Polsce
sam zapamiętał, nie mógł się ednak poddać nowomodnemu trunkowi, nad orientalny
ten spec ał przenosząc likwor doma uroǳony in crudo¹⁴² i doma do użytku sycony. Sługa
nakrył tenże sam stolik przed kanapą wielkim w kwiaty tkanym obrusem i w ten moment
całą tę przekąskę, czyli racze przepitkę, zastawił. Pani stolnikowa za ęła się nalewaniem
kawy we filiżanki i porządkowaniem talerzów z grzankami, a zaś tymczasem miałem
sposobność przypatrzenia się pannom, każde z osobna.

Otóż panienki te, chociaż siostry roǳone, ednak nie ednakowo były ubrane, ale bo
też i nie ednakowe to były piękności. Panna Zuzanna była wzrostem słusznie sza, miała Kobieta, Uroda, Stró
na sobie suknię ciemną edwabną, sznurowaną z przodu, z rękawami po łokieć, w sta-
niku wciętą i całą z edne materii. Na rękach miała rękawiczki irchowe, długie znowu
po łokieć, z ednym palcem, a na resztę szła klapka z góry, która e nakrywała i była
w złote kwiateczki po brzegach lita lub haowana. Na ramionach miała zarzucony szal
po edynczy wełniany, różowego koloru, spod którego wyglądała róża czerwona natural-
na, we włosy założona i cokolwiek przekwitła; we włosach były ślady pudru wonie ącego
o ǳiesięć kroków. Panna Zuzanna wcale nie była piękna: talia e gruba, ręce dość cięż-
kie, twarz wcale nieza mu ąca, włos lniany, oczy czarne, nos nieregularny, usta cokolwiek
odrzucone i broda spiczasta czyniły twarz pociągłą wprawǳie, ale niemą i nic nieprzema-
wia ącą do duszy. Biegły fiz ognomista aki byłby na nie dopatrzył trochę wyrazu złości,
trochę dumy, trochę zarozumiałości, ale ani astronom nawet nie byłby dopatrzył rozumu.

Cale¹⁴³ inną była panna Zofia. Wzrost e niewielki, ale talia tak delikatna i zgrabna,
że się zdawała nie po ziemi choǳić, ale unosić w powietrzu. Twarz miała więce okrągłą
niż ściągłą, ale bo też była prawie ǳiecięciem eszcze. Nie wiem, ażali więce ak szesnaście
razy lilie kwitły w e oczach. Włos miała ciemny, czoło alabastrowe białości, oczy duże

¹⁴¹obiedwie (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwie (panienki). [przypis edytorski]
¹⁴²in crudo (łac.) — w stanie pierwotnym. [przypis edytorski]
¹⁴³cale (daw.) — zupełnie, całkowicie. [przypis edytorski]
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błękitne i tak mówiące, tak niewolące, a tak pełne promieni i blasku, że się zdawały migo-
tać ak gwiazdy na niebie, których nieuzbro one oko do rzeć nie może. Nosek równiutki,
usta ślicznie uformowane i tak mocno różowe, że żadna róża im sprostać nie mogłaby
w świeżości. Jednak na całe te tak uderza ąco piękne twarzy akaś nieodgadniona ża-
łość była rozlana, akaś smętność taka, akaś miękkość serca i duszy, że gdyby mi kto
kazał wyobrazić sobie mdle ącego anioła i z wolna zlatu ącego na ziemię, tobym był Zosię
pomyślał. Ubiór też e był ǳiwnie odpowiedni naturze; miała na sobie asnoniebieską
suknię, delikatnego koloru, w górę prawie do szyi dochoǳącą, fałdowaną w szerokie fałdy
aż do stanika, a w staniku, pod którym snadź żadnego nie było gorsetu, ledwie co przy-
ciągniętą i u ętą paskiem także błękitnym. Na ramionach miała zarzucony kontusik biały
z cienkie wełniane materii, białym edwabiem podszyty, który białymi sznurami spię-
tym był pod szy ą; u szyi śnieżne eden sznurek drobniutkich pereł, u których w środku
uwiązany był krzyżyk złoty malutki i z perłami biegł mięǳy piersi; na głowie, gładko
uczesane , szeroko uplecione warkocze złożone były w wianek wielki dokoła, który się
zdawał z czarnych róż uwity — z róż czarnych, do których wydania z siebie ziemia nasza
nie dosyć ma szlachetności albo nie dosyć smutku… I nie rosną też one nigǳie oprócz
w sercach żałobnych kochanków na ziemi i na grobach aniołów w niebie.

— Czy pan Marcin się z nami kawy napĳe, czy się przysiąǳie do ǳiadunia do miodu?
— zapytała pani stolnikowa.

— Ja, mościa dobroǳie ko — odpowieǳiałem, buǳąc się nagle z zamyślenia —
a się kawy napĳę z paniami, których zawsze estem niezmordowanym i nieodstępnym
sługą, a potem się do ǳiadunia i do miodu przysunę, bo uż taka est mo a natura, że
usłużywszy damom i wyczerpawszy przy nich mo ą niebogatą głowę z konceptów, idę do
starych na nowo się zasilać mądrością.

— Otóż to est zwycza godny naśladowania — odpowie pani Strzegocka, a podczas
kiedy ǳiadunio uż drugą lampeczkę miodu pociągał i zasłoniwszy się dłonią od światła,
przypatrywał mi się z daleka, panny się przysiadły do stolika do swoich filiżanek, w których
było mleczko, dla sławy tylko kawą zafarbowane albo dlatego, ażeby mieć asumpt¹⁴⁴ cukier
rzucać do niego.

— Dwa grzyby w barszcz, mospanie Nieczu o — ozwie się z wolna staruszek — cóż
poczniesz wtedy, kiedy się z sobą pobĳą?

— W moim państwie, panie cześniku dobroǳie u, bić się nie wolno, każdy musi
czynić to, co mu każę.

— Jakże pan skarbnikowicz tegoroczny zapust spęǳa? Wszakże to uż niedaleko Po-
pielec? — zapytała panna Zuzanna, ode mu ąc od ust filiżankę.

— Wcale niewesoło, mo a mościa panno — odpowieǳiałem — a prawdę mówiąc,
eszcze ani nogą nie ruszyłem w tym roku.

— Czy w Sanockiem nie tańcu ą? — zapytała znów ona z przekąsem.
— I owszem, może nawet więce niż na Mazurach, co się tym dowoǳi, że Sanoczanie,

ile że na owsie chowani, o wiele lże si są od Mazurów i łatwie ich kapela poruszy; a
ednak, opleśniawszy, że tak rzekę, po smutne śmierci śp. mo ego o ca, prawie nie byłem
w stanie się z domu wyruszyć i gdyby nie pan Konopka…

— O! Już to pan Konopka ma wielki geniusz rozweselania…
— Osobliwie ciebie — rzeknie na to ǳiadunio, popatrzywszy na Zuzię — bo kiedy

tylko est tu w Źwierniku, to się zawsze tak chichoczecie, że a przy was i oka zamrużyć
nie mogę.

Ja tymczasem spo rzałem na Zosię, która sucharek do ust przytuliwszy i białymi ak
perły ząbkami go przycisnąwszy, ani go gryzła, ani od ust ode mowała, a zamyśliwszy się
nie wiem o czym, swo e błękitne oczy tak wpatrzyła we mnie, że mnie aż za serce ścisnęło.

— Czemu to Zosia zawsze cicha i spoko na? — rzeknie znów ǳiadek.
— Bo Zosia tak lubi — odpowie starsza siostra — a zaś przenoszę wesołość nad

smutek, bo to niezdrowo.
— Prawdę masz! — rzeknie ǳiadek żwawo. — Na co się to asować za młodu

i w stanie panieńskim? Dość czasu bęǳie na to w rok po weselu, kiedy…
Ale pani stolnikowa przerwała, mówiąc:

¹⁴⁴asumpt (łac.) — pretekst. [przypis edytorski]
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— Teraz pan skarbnikowicz zechce się przysunąć do ǳiadunia.
— Gotóweś z kawą, panie… akże ci na imię? — zapytał ǳiadek.
— Jestem na usługi pana dobroǳie a — rzekłem i przysunąłem krzesło mo e do

ǳiadka, który chciał mi nalać lampkę, ale wziąwszy butelkę w rękę, przechylił ą, bryzgnął
raz z prawe , raz z lewe , to znowu pod samą szklankę, a na koniec rzekłszy:

— Tak się starym ǳie e, mosanie¹⁴⁵ — i nic mi nie nalawszy, trzęsącą się ręką butelkę
postawił na stole. Więc zacisnąwszy usta, iżbym się nie roześmiał, samem wziął butel-
kę i napełniłem lampkę, ǳiadek zaś tymczasem, porwawszy rękaw od kontusika Zosi,
utarł nos w niego i na spoko nie go za swó pas zatknął, czego zamyślona Zosia cale nie
uważała. Dopiero kiedy około Zuzinego ubioru chcąc coś poprawić, ruszyła się na swym
krześle, akżeż się obo e z ǳiadkiem nie zaǳiwili, kiedy ona u rzała, że e rękaw był za
ǳiadkowym pasem, a ǳiadek, że mu chustka sama wyskoczyła zza pasa. Śmiech z tego
zdarzenia, któremu panna Zuzanna głośnym dyszkantem prym dawała, trwał parę minut,
po czym ǳiadek:

— Śmie cież się ze mnie — rzecze — że mam lat ǳiewięćǳiesiąt; czemuż to mi Śmiech, Szlachcic, Honor,
Broń, Walkasię nikt nie śmiał w oczy, kiedym miał czterǳieści albo pięćǳiesiąt? He ! Toż byłbym

mu gębę tak rozpłatał, że uż byłby się i na pogrzebie własnego o ca śmiać musiał, nie
ma ąc zębów czym pokryć… tak ak to zrobiłem ednemu Litwinowi, który ze mną służył
w edne chorągwi.

I wypróżnił staruszek lampkę swo ą, którą a z nowe napełniłem butelki.
— Kto się ǳiś patrzy na mnie, przygarbionego dwoma mendlami lat, ak tu mówią

Mazury — ciągnął dale ǳiadek, wyciąga ąc się i prostu ąc — i na mo ą łysą głowę, i na
ten włos rzadki, z którym by i wróble igrać ǳiś mogły bezpiecznie ak z martwą strze-
chą… kto by mnie wziął za rękę, w które uż nic prócz żył i kości, i dotknął się twarzy
mo e babkowate ak grzybek… czy wierzyłby ten, że ta ręka niegdy wór pszenicy brała
ak abłko za szypułkę, że ta głowa całe chorągwi rozkazywała na wo nach, że posłowała
z oszmiańskiego powiatu na se mach, że króla Leszczyńskiego odprowaǳała het, het! za
morza, kiedy Sasowie przemogli… — i pociągnął znów szklankę miodu. — Nikt by nie
wierzył, mosanie — mówił ǳiadek dale , a głos ego za każdą szklanką miodu stawał się
coraz silnie szym i wymownie szym — nikt by mnie nie wierzył i a się temu nie ǳiwię,
bo i a nie wszystkiemu dowierzałem, co mnie powiadano za młodu… a tymczasem, ak
mnie tu wiǳisz przed sobą, tak a na własne oczy króla Jana wiǳiałem. Byłem ǳieckiem
natenczas, ale tak to pamiętam, akby się wczora ǳiało dopiero — i a, mosanie, wraz
z bracią szlachtą wo owałem przeciwko Augustowi II, któregośmy niechętnie królem
obrali.

— Mości dobroǳie u! — rzekłem a na to. — Lubo mó o ciec nieboszczyk tak-
że do te same należał partii i lubo także tak ak egomość wyrażał się o nieboszczyku
królu Auguście II, ednakże a przyzna ę otwarcie, iż gdybym był żył natenczas, to nigdy
nie byłbym stanął po stronie tego, którego drapieżna Karola XII ręka gwałtownie nam
narzuciła. Może to być prawdą, że król Leszczyński nieboszczyk, gdyby był osiadł na tro-
nie, byłby daleko więce dobrego zrobił dla narodu i nie edną piękną po sobie zostawił
pamiątkę w tym kra u; ednakże, gdyby eszcze ǳiesięć razy więce wad miał w sobie
nieboszczyk król August, to uż to samo, że był wolnymi głosami obranym, prawowitym
się stał i przeto naszym rękom był powierzony, uż to samo byłoby dla mnie dostatecz-
nym powodem, abym był ostatnią krwi kroplę wylał w ego obronie. Dla Leszczyńskiego
zaś, eżeli kto uż dla tego samego nie utracił wszelkiego afektu, iż tenże za życia esz-
cze prawowitego pana z swo ą pretendenc ą do tronu się był ogłosił, to go powinien był
wtedy całkowicie utracić, kiedy tenże pretendent pod awanturnika Szweda i nieprzy acie-
la całego narodu słowiańskiego się oddał protekc ę i drapieżne ego głodnych rycerzów
bandy naprowaǳił na owe ziemie, gǳie i noga taka stać była nie powinna. Zresztą i tego
nie waham się wypowieǳieć, że nienawiść ową, którą niektórzy mieli i ma ą przeciwko
Sasom, zawsze uważam sobie za eden z takich przesądów, które z proste drogi póty nas
sprowaǳały na krzywe, aż póki nas na zupełne nie zawiodły bezdroże. Być może, że to
pochoǳi stąd, iż małym eszcze będąc chłopięciem, do noszenia pomarańczowe czapki
uż się nazwyczaiłem; może stąd, iż pod panowaniem Sasów światło ǳienne u rzawszy,

¹⁴⁵mosanie (daw.) — forma grzecznościowa, skrót od: mości panie, wasza miłość panie. [przypis edytorski]
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do nich za to i serce mo e nagiąłem; ale ednak i to est pewna, że mó o ciec nieboszczyk,
lubo ako konfederat ǳikowski pierwszy raz się wielkiemu pokazał światu i przez to na
czas długi serce swo e od Sasów odwrócił, ednak przy schyłku swo ego życia nie tylko
że pomarańczową czapkę przywǳiał i byłby dał się w sztuki porąbać za Sasa, ale nieraz
bĳąc się w piersi, powtarzał, żeśmy nie umieli szanować tych panów i korzystać z ich
panowania.

— Hm! — odrzekł starzec, popĳa ąc nektaru. — Młody esteś, a dobrze powiadasz.
Ale przez to mnie nie rozumiesz i rozumieć nie bęǳiesz, aż póki włos tak nie pobiele e
na two e głowie, ak pobielał na mo e . Jeżeli twó o ciec, ak powiadasz, przed śmiercią
żałował tych dni, które dla akie sprawy w polu przepęǳił za młodu, to mu może trzeba
powinszować żywota w niebie, ale nie zazdrościć ego dni ostatnich na ziemi. Ja może
także inszą miałem opinię o Sasach, kiedy nadeszła moda noszenia czapek pomarańczo-
wych, i może także co dla nich czyniłem, ale nie oblewałem przeto żalami mo e młodości.
Młoǳieńcowi bowiem żyć w naǳie ach, mężom w czynach, a starcom snadź¹⁴⁶ uż tylko Starość, Wspomnienia
w wspomnieniach. Jeszczeż ten, który ich ma wiele, i samych pięknych, i samych szczę-
śliwych, może pomięǳy nimi przerzucać i niektóre z nich ciskać na ofiarę ǳisie szym
opiniom, które także są chwilowe, tak ak tamte były chwilowe, pod którymi stawały się
ego czyny — bo nic nie masz wiecznego na tym świecie! Nic nie masz wiecznego —
ot! Ja, a tylko lat ǳiewięćǳiesiąt przeżyłem, a kiedy się ǳisia po te ziemi oglądnę,
to żeby też edna opinia, edna nauka, edno pokolenie, edna rzecz aka ziemska stała
na tym punkcie, na którym stała, kiedym był pacholęciem! Ani edna! I zda e mi się,
że z tamtego wieku uż tylko a eden zostałem się na te ziemi z wiarą tylko w Boga
na niebie, która eszcze stoi niezachwiana ak dawnie , i z tą prawdą, że słońce stoi na
ednym mie scu, którą i tak uż może lada ǳień kto obali. I myślisz ty, że to miła, że
zabawna est wędrówka po takie droǳe, na którą, gdy wstępowałeś, byłeś okolony mi-
lionami twoich rówieśnych, lecz po które idąc dale , począłeś zaraz gubić tu ednego,
tam ǳiesięciu, tam stu, a tam tysiąc od razu, a kiedy się w e połowie obe rzałeś poza
siebie, uż i z was, wędrowników, nie było ani połowy. Ty byś może uż wtenczas spoczął
i pozostał z tamtymi, ale Pan Bóg ci kazał iść dale , więc szedłeś. I idąc znowu gubiłeś
twych towarzyszy, a gubiłeś ich teraz coraz więce i gęście i gromadka wasza się coraz
zmnie szała, i zostało was tysiąc, potem stu, potem ǳiesięciu, potem dwóch, a na koniec
i ten ostatni, westchnąwszy do Boga, upadł przy drogowskazie. I zostałeś uż sam —
sam eden w świecie nowym dla ciebie i nieznanym, obo ętnym, zimnym, uważa ącym
ciebie za rzecz, za nic, za grób trochę się rusza ący albo może nawet za zaporę, za zawadę,
za upiora wałęsa ącego się pomięǳy żywymi. Pomięǳy tobą a tym światem, w którym
ǳiś ży esz, nie ma uż żadnych relacy , żadnego powinowactwa; ty emu na nic, on to-
bie uż tylko na grób się przyda — z twoich towarzyszy, przy aciół, sąsiadów uż nie
ma żadnego; two a mądrość nieczytelną na ǳisia księgą, two e gadanie paplaniną pa-
pugi, ty sam uż czu esz, że esteś tylko lampą wyszczerbioną, okopconą i dogorywa ącą,
na którą na szlachetnie si eszcze patrzą z litością i pożałowaniem i tylko lekkie śmier-
ci e życzą… I w takim stanie ty masz two e ostatnie skarby, tych kilka przypomnień
z two ego na pięknie szego życia, wyrzucać w błoto i sam deptać dlatego, że ǳisia taka
albo owaka roi się luǳiom po głowach opinia? I tyż masz te two e na droższe młodych
lat pamiątki potwarzać¹⁴⁷ i rugować z two ego serca dlatego, że młokosy ǳisia wole-
liby znowu Sasa niż Ciołka¹⁴⁸? Hm! Nigdy tego nie bęǳie! Niecha sobie inni, ma ąc
lat sześćǳiesiąt, czynią srogie za to wyrzuty, co czynili, kiedy mieli trzyǳieści; niecha
drą swo ą przeszłość i z każdym rokiem nowe rozpoczyna ą życie; niecha się kwapią do
poddaństwa dla każde nowe opinii, niech się wprasza ą do służby do każdego tylko co
z kolebki wychoǳącego pokolenia i niecha myślą, że uczciwie ży ą na świecie, że starość
ich bęǳie wspaniałą i spoko ną świątynią, wystawioną u końca drogi żywota, że bęǳie
ocieniona wyniosłymi uczynków ich drzewy, że w te kaplicy obok konterfektu ich twa-
rzy wisieć bęǳie długi łańcuch ich usiłowań, ich trosk, ich poświęceń; że do te kaplicy
będą przychoǳić starzy na modlitwy, młoǳieńcy po przykład, niewiasty z ǳiećmi dla
przyglądania się w porozwieszanych na e ścianach zwierciadłach; niecha tak myślą, ale

¹⁴⁶snadź (daw.) — widocznie, na wyraźnie . [przypis edytorski]
¹⁴⁷potwarzać (daw.) — obrzucać potwarzami, oszczerstwami; obrażać. [przypis edytorski]
¹⁴⁸Ciołek — roǳinny herb Poniatowskich. [przypis edytorski]
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a im powiadam, że służby ich późnie sze, ubiega ące się o chłystków poklaski, nic nie
będą warte wobec młodszego od nich świata; każdy rok ich starości bęǳie tylko nowym
zawodem, a ostatnie słowo przed śmiercią ciężkim samemu sobie wyrzutem, że nic nie
uczynili za życia. Jam raz tylko żył dobrze i pełno przez lat ǳiewięćǳiesiąt; tym razem
były wo ny i praktyki czynione za królem Leszczyńskim, i dosyć mi na tym — a dwa
tylko piękne ma ąc wspomnienia z całych lat ǳiewięćǳiesięciu, gdyby mi przyszło sto
lat eszcze tak prześnić w bezczynie, to wiecznie do nich bym tylko powracał i nigdy bym
się nie znuǳił. Ale co tam powiadać młodemu o tym, któremu się zda e, że na każdym
ego uczynku całe państwo ustać by mogło? Co opowiadać młodemu o tym, któremu się
zda e, że nic eszcze nie było przed nim, nic nie masz ǳisia krom¹⁴⁹ niego i nic uż może
po nim nie bęǳie? Co powiadać o tym, kiedy Pan Bóg człowieka tak stworzył, że mu się
na nic cuǳe doświadczenia nie zda ą, a kiedy zaczyna świat poznawać i dopiero by w to
potrafił, ak na nim żyć trzeba, to mu się grób natenczas otwiera?… A eszcze i to łaska
boża, bo azaż to mało est takich, którzy, głupi się naroǳiwszy, umiera ą głupimi?…

Tu ǳiadek przestał i wychyliwszy lampkę miodu, począł żartować z pannami, przepo-
wiada ąc im różne krotochwile, przy których, wypiwszy eszcze drugą i trzecią szklanicę,
powoli się w krzesło swo e coraz głębie zasuwał, a zapadłszy w nie całkiem, zamilkł i niby
usypiać się zdawał. Ale a mu zasnąć nie dałem i rzekłem zaraz:

— Jest to zapewne wielka prawda, co egomość powiadasz, ale snadź Pan Bóg wieǳiał,
dlaczego to czyni, kiedy ą aż przed grobem każdemu ob awia. Gdyby luǳie naprzód
wieǳieli, akie będą uczynków ich skutki, podobno¹⁵⁰ mało który by co przedsiębrał na
świecie.

ǲiadek ruszył się w krześle, tępym wzrokiem na mnie popatrzał, namyślił się chwilę
i rzekł:

— I tu masz prawdę poniekąd, a może i całkowicie, ale eszcze zawsze mnie nie ro-
zumiesz. Za tym, że ktoś wie, że ego uczynki ledwie po połowie się zdaǳą na co, wcale
nie iǳie, aby uż nic zgoła nie robić. Mó Boże! Przecież krom lat przeżytych w służbach
Leszczyńskich, służyłem eszcze lat kilka królowi chrześcĳańskiemu¹⁵¹, posłowałem na
se mikach, sprawowałem urząd w powiecie, a małoż to się kompromisów nasąǳiło, mało
stron powaśnionych nagoǳiło, mało par naswatało, mało za innymi sąsieǳkimi spra-
wami na eźǳiło po świecie! Ale przez to nie przywiązu e się do nich te wagi, która się
im nie należy, ale przez to nie poniewiera się młodości swe wyrzutami, i owe służby,
w które na gorętszą się krew wypaliło, nie nazywa się czasem zmarnowanym i utraco-
nym na próżno! Niepoczciwą bym zresztą gębę miał, gdybym wiele o moich powiatowych
służbach rozprawiał; zapłacono mnie za nie z góry, i to tak suto, ak tylko płacić umie
szlachta oszmiańska. Na poczciwsza bo też to szlachta pod słońcem! — zawołał ǳiadek
i wysunąwszy się znowu na przód krzesła, kazał sobie podać lampeczkę miodu, a kiedy
mu ą podałem, wypił ą ednym oddechem i ǳiwnie mi się uż zmienionym być zdawał.
Twarz ego się zarumieniła, wzrok rozgorzał i zgoła krew się w nim tak ruszać poczęła,
ak gdyby z trunkiem mocnym nowa dusza się w niego wlała. I tak było w istocie; ǳie-
więćǳiesięcioletnie to ciało tak uż zdrewniało, krew stara tak przystygnięta była w tych
wyschłych żyłach, a dusza ta tak się w głąb gǳieś zanurzyła i zbezwładniała, że tylko
płomień mocnego trunku wlany w ciało i wspomnienia młodości, poruszone w duszy,
wywoływały życie w tym starcu i rozdmuchiwały w nim ową iskrę, która niegdyś może
gorzała ak słońce, ale ǳisia uż gasła i popielała.

— Na poczciwsza est szlachta oszmiańska! — powtórzył tedy ǳiadek i głosem czy-
stym a mocnym, akby dopiero miał lat pięćǳiesiąt, zapytał:

— Byłeś kiedy w Oszmianie?
— Nie, nigdy nie byłem.
— Hm! To nigǳie nie byłeś. Powiada ą, mosanie — ciągnął tedy ǳiadek z ferworem

— że każdy szlachcic od Oszmiany edną nogę ma w bucie, a drugą w łapciu choǳi, a a
powiadam, że nie masz szlachty ak tamta. Bo to, mosanie, złoto próbu e się w ogniu, oś na
gruǳie, koń po nocy, a człek w bieǳie. Co mi za sztuka, mosanie, być komu przy acielem
i dbać o niego, kiedy z niego złoto kapie, wino się le e na ego stole, a sto pługów orze

¹⁴⁹krom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
¹⁵⁰podobno (daw.) — zapewne, prawdopodobnie. [przypis edytorski]
¹⁵¹król chrześcĳański — właśc. król arcychrześcĳański; honorowy tytuł króla ancuskiego. [przypis edytorski]
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mu na polu? Ale niech no ci łokcie powyłażą z żupana, buty ziewać zaczną, a z domu
twego tylko parę węgłów zostanie, wtedy próbu serc luǳkich, a czego doświadczysz, to
uż i w księgi pisz, a nie bó się, że świat okłamiesz… Otóż, kiedym miał lat ǳiesięć,
o ciec mó nieboszczyk, powróciwszy z wo ny ruskie , zaraz mnie odumarł; macocha zaś
mo a nie miała nic pilnie szego, ak, zasiadłszy o cowską wieś, mnie odesłać do Krakowa
na Akademię. Słyszysz? Od Oszmiany aż do Krakowa. Powiadali luǳie, że to się stało
dlatego, abym nie patrzył na marnotrawstwo o cowskie szkatuły i na owe lusztyki¹⁵²,
które się wyprawiać będą w domu moim i za mó grosz. Ja tymczasem na Akademii
nauczyłem się, primo: że kiedy się nic nie adło, to człowiek głodny; secundo: że kiedy bĳą,
to boli; a tertio: że i szlacheckie ǳiecko pauprem¹⁵³ może być i kolędować po domach
z mieszczańskimi synkami, i nie więce znaczyć od lada szewczyka, a może mnie , kiedy
rękę ma słabszą; że może także o tym wyżyć na świecie, co mu gǳie z łaski rzucą do
garnka, i wyspać się w sieni księżego pomieszkania na gołe podłoǳe, a rano wstawszy,
tak dobrze księǳu buty oczyścić, ak każdy inny. Tego wszystkiego się tam nauczyłem
i dobry mogłem był¹⁵⁴ nawet z te nauki egzamin zdać, bom a praktykował przez siedem
lat.

— Co też ǳiadunio gada? — odezwała się na to panna Zuzanna. — Gǳież może
być, żeby ǳiadunio usługiwał księżom.

— He! — krzyknął pan cześnik i pociągnął teraz z mo e szklanki nektaru, nie tak dla
odmiany, ile przez roztargnienie; pani stolnikowa zaś, która przez cały ten czas z wielką
troskliwością i upodobaniem patrzyła na swego o ca, odezwała się do córki:

— Nie przerywa ǳiadkowi. — A ǳiadek ciągnął dale :
— Otóż, mosanie, przyszedłszy do rozumu, wymądrowałem sobie powoli, że głup-

stwo est buty chędożyć księżom, ma ąc wieś dobrą i dwór porządny, i uciekłszy ze szkół,
prosto puściłem się ku Oszmianie. Jam wtedy prawǳiwym był szlachcicem oszmiańskim,
ba! nawet eszcze lepszym, ak powiada przypowieść, bo nie edna, ale obydwie nogi były
u mnie bez butów, wżdy mi nie poodpadały dlatego. I owszem, zaledwie trzy mile usze-
dłem od Krakowa i wstąpiwszy do akiegoś dworku, opowieǳiałem się, ktom est i za
czym idę, zaraz mnie obuto i przetrzymano dni kilka. W drugim dworku darowano mnie
ha dawery i trzymano przez tyǳień, bom uż był ant mie ski, wyszlifowany, pokorny,
a umie ący śpiewać kantyczki i pieśni nabożne, a kiedy kto chciał tego, to i światowe,
bo i to umie ą kalafaktory¹⁵⁵ i księży służkowie. W trzecim obleczono na mnie bieliznę
i znowu trzymano, bo organista był umarł, a pani była nabożna i coǳiennie mszy święte
pragnąca, a am umiał grać na organach; dale darowano mi żupan i kazano ǳieciom
łątki¹⁵⁶ strugać, bo i to potrafiłem; gǳie inǳie przyoǳiano mnie w kontusz i nie pusz-
czono uż dale , bo zima nadeszła. Dosyć, że tak dwa lata blisko szedłem z Krakowa do
Oszmiany; przecie na koniec przyszedłem. Otóż ednego dnia nad wieczorem pokazała mi
się wieś o cowska pod lasem. Poznałem ą, bo tam był dworek drewniany ak śnieg bielu-
teńki, przed nim równie biały ganeczek o czterech słupach, na którego czele była przybita
Matka Boska Ostrobramska, która miała łzy w oczach, a uśmiech na licu, i z tym uśmie-
chem patrzyła na zielony przed gankiem wyciągnięty ǳieǳiniec, na którym we środku
trzy lipy stały z darniowymi ławkami i kamiennym stolikiem pomięǳy sobą. Na ǳie-
ǳińcu igrały dworskie ǳieci ziarnem, którego dosyć tam było, a gołębie, sieǳąc trzema
wieńcami na lipach, zlatywały do ǳieci i pokarmiwszy się z rąk ich pszenicą, nazad pod-
latywały, siada ąc każdy na swo e mie sce, aby się wieniec który nie rozerwał. Bzy kwitły
natenczas i głogi się rozwĳały, przechyla ąc się kwieciem swoim przez płoty, którymi był
ogroǳony ǳieǳiniec; trzódki wracały z pola i ǳwoniły z daleka, fletnia się oǳywała
zza lasu, powietrze, pełne woni cudowne , rozścielało się dokoła, a słońce, chowa ąc się
za góry, ostatnie promienie swo e posyłało na lipy, na dwór i ǳieǳiniec. O! Poznałem
tę wioskę, bo tak właśnie było, kiedy mnie wysyłano na Akademię dla wyuczenia się
żebraniny i chędożenia butów z wysoką cholewą… Śpisz, Nieczu o?

¹⁵²lusztyk (z niem.) — biesiada, uczta. [przypis edytorski]
¹⁵³pauper (z łac.) — tu: ubogi uczeń. [przypis edytorski]
¹⁵⁴mogłem był (daw.) — konstrukc a czasu zaprzeszłego; znaczenie: mogłem wcześnie (uprzednio, kiedyś).

[przypis edytorski]
¹⁵⁵kalafaktor (z łac.) — sługa szkolny. [przypis edytorski]
¹⁵⁶łątka (daw.) — lalka. [przypis edytorski]
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— Boże uchowa , Mości dobroǳie u! — odpowieǳiałem. — I owszem, słucham
z wielką atenc ą.

— No! Nale że mi miodu, bo inacze nie skończę i nie bęǳiesz wieǳiał, aką est
szlachta oszmiańska; a nie śpĳ, bo przecie od tego herb wasz iǳie, że eden przodek twó
pierwszy posłyszał zbliżanie się nieprzy aciół w nocy i pobuǳiwszy wszystkich, wziął nad
nimi komendę; wtedy sprawiwszy chorągwie, tak mężnie czynił, że nieprzy aciela pogro-
mił na łeb, a co przy życiu zostało, to wziął w niewolę. ǲiało się to za króla Bolesława
Krzywoustego, który im za to ziemi dał moc, na które założyli wieś Nieczułki i pisali się
comites¹⁵⁷, i wielkie urzędy ǳierżyli, i wo skom hetmanili ze sławą, ale teraz na psy zeszli,
ak wszyscy Czu e i Nieczu e. O! Wiem, wszystko wiem… a kiedy eszcze edną flaszkę
wypĳę, to ci będę takie rzeczy gadał, o akich ani ty, ani twó o ciec, ani żaden ǳiad twó
nie słyszał; a czy mnie bęǳiesz słuchał czy nie, to mi edno, bo i o tym wieǳ, że a nie
dla ciebie gadam, eno dla siebie. Czemuż mi nie nalewasz? He!

— Trudnoż lać, mości dobroǳie u — odpowieǳiałem — kiedy…
Ale wtem sługa przyniósł parę nowych butelek, a podczas kiedy a, nalewa ąc, starałem

się obawę mo ą o ǳiadka dać do poznania, pani stolnikowa rzekła do mnie półgłosem:
— Niech się pan skarbnikowicz nie obawia o mo ego o ca; stary uż barǳo i mocny

trunek go rozgrzewa i rozwesela.
Potem znowu się cisza zrobiła; pani stolnikowa po staremu z wielkim upodobaniem

i z miłym uśmiechem na twarzy wpatrzyła się w ǳiadka, Zuzia kręciła się na krześle
i przygryza ąc wargi, ciągle coś poprawiała około stro u — Zosia, z kwiatkiem przy ustach,
oczy swo e błękitne puściła gǳieś za myślą swo ą w akiś kra niezna omy i pewnie tak
piękny, ak ona, a zaś przysunąłem się do ǳiadka, który rzecz swo ą tak dale prowaǳił:

— Otóż, przyszedłszy do bramy, na pierw psy mnie macoszyne opadły; eden szarpnął Pies, Dom, Wygnanie,
Błąǳenie, Wiernośćza ha dawery i wydarł z nich szmat sukna, drugi połę rozpłatał u kontusza, trzeci za pas

mnie chwycił u przodu, ale ten przecie psich zębów nie przy ął, bo był gęsty i srebro miał
w sobie; ednak na tym nie przestała ta nadworna pani chorążyny milic a; rzucali się na
mnie coraz z większym impetem i byliby pewnie powalili o ziemię, bo nikt nie wyszedł
z poddasza, gdyby nie brytan stary o cowski, który, wylazłszy z budy i powolnym krokiem
wlokąc się ku bramie, przyszedł nareszcie do mnie i zaczął się łasić około nóg moich…
Milic a ucichła, a podczas gdy luǳie może się z okien patrzyli na owe hece, pies się
zlitował nade mną i obronił! W ganku zdybałem akiegoś egomościa, który mnie spytał,
ktom za eden i czego chcę? — „Piotrowicz estem! — krzyknę — te wsi sukcesor!” —
Zbladł egomość i poszedł do izby, mnie prosząc o cierpliwość, bo pani chora. Za niedługą
chwilę ednak wyszedł i rzekł wielkim głosem: „Cha, cha, cha! Piotrowicz! A wżdy umarł
Piotrowicz, pani chorążyne pasierb, na Akademii w Krakowie!” — „Nie umarł — rzekłem
— ano żyw est i stoi przed waszmością; proszę mnie wpuścić do pani”. — „Nie może być
— odpowie on, który był gach oczywisty, intruz i diabeł sam — a pani chora est i miałaby
z tego zgryzotę”. — „A któżeś ty est? — zawołałem na niego — a akaż est two a
sprawa w tym domu?” — „A tobież co do tego? — krzyknie on do mnie — włóczykĳu,
samozwańcze, gałganie!” — Wtedy a, mosanie, plunąwszy w garść, w łeb go raz i drugi,
i trzeci, a kiedy padł, nuż go kolanami macać tędy owędy i pięścią bĳę, gǳie trafię.
A śród te roboty coś mnie chwyciło za kark, coś drugiego sypnęło mi parę razów w łeb,
a nareszcie, powaliwszy mnie i dosaǳa ąc po droǳe, wynieśli i wyrzucili za bramę…
Zebrawszy się z ziemi, spo rzałem na dwór; cisza znów była ak gdyby nigdy nic, gołębie
poleciały do swego gołębnika, ǳieci poszły do piekarni, psy się pochowały do budy…
tylko a, pan te wsi, a nie miałem tam żadnego kąta na spoczynek i sen. Stałem tak
eszcze chwilę, patrzyłem, żali co się nie ruszy, żali kto nie wy ǳie, żali choć edno serce
się nie zlitu e nade mną… nie! Tylko ów pies stary znów wyszedł do mnie, zaczął się łasić,
choǳić koło nóg moich, parę razy głowę chciał podnieść i popatrzeć mi w oczy, ale uż
nie mógł, bo mu zżeleźniał kark… więc tylko się otarł pyskiem o nogi mo e, położył się
na ziemi, westchnął kilka razy, eszcze raz się wyciągnął i zdechł!… Śpisz, Nieczu o?

— Uchowa Boże, mości dobroǳie u! — odpowieǳiałem. — Owszem, słucham
z wielką atenc ą.

¹⁵⁷comites (łac.) — lm od comes: hrabia, dosto nik. [przypis edytorski]
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— No, nale że mi miodu, bo inacze nie skończę i nie bęǳiesz wieǳiał, aką est
szlachta oszmiańska.

Nalawszy obydwie lampki i wypróżniwszy każdy swo ą, ǳiadek tak dale prowaǳił
rzecz:

— Na czymże a stanąłem?
— Na psie, mości dobroǳie u.
— Aha, na psie. Otóż, kiedy ten pies przy moich nogach zdechł i z nim zniknęła

ostatnia dla mnie pozostałość po o cu, ostatnie stworzenie, które dla mnie miało esz-
cze kęs serca, rzekłem sobie: nie masz tu uż co robić, panie Wicie; chodźmy precz. —
I śród zapada ącego zmroku szedłem wprost drożyną na zachód. Niebo się zaczerwieniło
eszcze i coraz ciemniało na ego kresie; zrazu snadno¹⁵⁸ rozróżniałem wierzchołki drzew,
potem coraz mnie i mnie , coraz ciemnie na niebie, coraz strasznie na ziemi, aż zrobiło
się tak ciemno, ak w garnku. Firmament się obciągnął gęstymi chmurami, ostrość a-
kaś rozlała się po powietrzu, nareszcie błysnęło raz, drugi i ǳiesiąty, po czym straszne
grzmoty zaczęły huczeć, ak gdyby akie olbrzymie bryki biegały pędem po kamienistym
sklepieniu. Straszno było… ale mnie nie; a odmawiałem sobie wieczorne pacierze i przy
świetle błyskawic postępowałem drogą do góry, rączo, żeby tylko ak na dale nocować od
tego domu, w którym nie było ani edne łzy dla sieroty. Na koniec przyszedłem pod las;
zmęczony byłem, guzy mnie poczęły dokuczać, wiatr ął przewiewać przez ǳiury kon-
tusza, więc wypatrzywszy przy błyskawicy trochę gęstwiny, wlazłem pod nią i ległem.
Skończywszy modlitwy i ucałowawszy skaplerz święty, pozostały mnie po o cu moim
i przeze mnie ciągle na piersiach noszony, chciałem usnąć, ale błyskawice i myśli mo e
nie dały mnie zawrzeć powieki. Więc myślałem. Myślałem, co począć teraz? Mógłbym
się procesować, mo a pani macocho, i wygrałbym pewnie. Nie mam a grosza przy duszy,
nie mam przy aciół ani zna omych… ostatni, który mnie znał, był pies staruszek, a i ten
zdechł przed goǳiną… ale a mam metrykę w zanadrzu! Ja mam twarz mo ą, a tam we
dworze gǳieś wisi na ścianie konterfekt mo ego o ca! Ja mam czysty głos w sercu i Bóg
się ob awi w tym głosie, kiedy stanę przed sądem. I wygrałbym pewnie. Ale niech mnie
Bóg broni od tego, abym miał nazwisko mo e poniewierać po sądach… niecha Bóg bro-
ni, aby dwo e luǳi, którzy to nazwisko oǳieǳiczyli po moim o cu, miało przeciwko
sobie stawać do sprawy! I oto, Panie! ażebym kiedy nęǳą lub głodem nie był pokuszony
do tego czynu, oto klękam przed Tobą i przysięgam Ci — niecha się ǳie e, co chce, nie-
cha na lichsze służby odprawiam dla zarobienia coǳienne strawy, niecha żebraczymi
łachmany zaświecę przed światem, niecha , ako Łazarz w Twym Piśmie, niemocą zd ęty
i pod cuǳym płotem się wala ący, liche bogaczów załaknę ałmużny — przysięgam Ci,
że kopca te wsi nie przestąpię, póki się pierwszy włos siwy nie pokaże na mo e głowie!…
To wymówiwszy klęcząc i z podniesioną prawą ręką do góry, nagle mnie coś oświeciło
tak asno, żem olśnął. Zrywam się, patrzę: pożar. Piorun uderzył w dom mo e wioski…
i wiǳiałem akby na dłoni owe trzy lipy rosochate, czarno umalowane na dnie z samego
płomienia i dymu… wiǳiałem luǳi, którzy się gromaǳili pod tymi lipami i wyglądali
akby sami czarci choǳący wśród gore ącego piekła… wiǳiałem kłęby czarnego dymu,
które z czerwonymi iskrami, falu ąc nad domem, wzbĳały się aż pod sam namiot boży…
Panie! Cóż mnie się ǳiało natenczas!…

Tu ǳiadek przestał na chwilę i zamyśliwszy się, milczał. Zbuǳił się ednak niebawem,
pyta ąc:

— Śpisz, Nieczu o?
— Uchowa Boże, mości dobroǳie u! — odpowieǳiałem. — I owszem, słucham

z wielką atenc ą.
— He⁈ — spytał ǳiadek eszcze w zamyśleniu.
— Słucham, mości dobroǳie u.
— Kata ty tam mnie słuchasz; dobrze gǳieś zerkasz oczyma za pannami albo może

zgoła i na migi z nimi uż gadasz, bo to u młodych ak prędko, tak i zaraz.
— Wolne żarty egomości, ale nie może to być.
— E ! Co ty mi gadasz, co być może, a co nie może! Wiem a o tym dobrze.

¹⁵⁸snadno a. snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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Na to panny się trochę porumieniły, a pani stolnikowa, lubo widocznie nierada była
temu dowcipowi staruszka, ednak z wyrozumiałością, a zawsze z wielkim upodobaniem
patrzyła na niego i od razu to poznać było, że ǳiwnie piękna miłość i cześć est u te
matrony dla o ca. Ja też poderwałem natychmiast:

— Ale to uż mnie sza o to, byle egomość był łaskaw dokończyć swo e historii, bo
inacze nie będę wieǳiał, aką est szlachta oszmiańska.

— A to mnie barǳo coś na tym zależy, żebyś ty wieǳiał, aką est szlachta oszmiańska!
— odpowieǳiał ǳiadek i począł coraz głębie zapadać w krzesło i drzemać. Słaba uż głowa
była u tego starca, wszakże nie zasnął eszcze z kretesem, i owszem, podczas kiedy żadne
z nas ani słowa się nie ważyło wymówić, on, na pół śpiąco, a na pół pĳano, następne¹⁵⁹
ciągnął opowiadanie:

— Jaka est szlachta oszmiańska! Hm! Drugie takie na pewno nie masz na świecie.
Bo czy kto słyszał o tym prócz w ba kach, czy praktykował kto tego, aby się cały powiat
hurmem za ął losem sieroty? Żeby przez lat siedmnaście administrował fortunę kogoś
takiego, o którym cały świat mówił, że uż kości ego pogniły w grobie? Żeby siero-
ta, odtrącony od swo e wioski, z dworu swego wyrzucony za bramę i psami wyszczuty,
w lat dwaǳieścia wróciwszy, zastał wieś całą i nieruszoną, dwór w nie tak odbudowa-
ny, że ani edną belką się nie różnił od spalonego? Matkę Boską nawet tę samą, która
w ogniu ocalała, nad gankiem i dwa worki gotowizny we skrzyni? Słyszał to kto kiedy
w tych czasach?… Mo a macocha żyła eszcze trzy lata, a po trzech latach nie umarła,
ale w ǲień Zaduszny ze swoim gachem, który był diabeł sam z Łyse Góry, po echała
precz… het! Gǳieś do Niemiec. Tak powiadali luǳie. Kolega mó nawet, który służył ze
mną królowi chrześcĳańskiemu, a który eźǳił był z Franc i do swoich, powiadał mnie,
że powraca ąc sam na żywe oczy gǳieś ą wiǳiał w Niemcach. Karetą i czterema końmi
karymi, z harbe tlowym obok siebie amantem, echała na bal do miasteczka. Wszyst-
ka służba koło nie była czarno ubrana, w harbe tlach i kusych sukienkach — wszystko
diabły zamorskie; polskich miała uż dosyć. Na tę wiadomość a eszcze nie powracałem
— nie mogłem — nie miałem eszcze włosów siwych na głowie, alem ich uż zapragnął.
Czy wiǳiałeś, Nieczu o, takiego kawalera, który by włosów siwych na własne głowie
wyczekiwał ak zbawienia? He?… Ja dwaǳieścia lat o nie Pana Boga w coǳiennych mo-
dlitwach prosiłem. I wysłuchał mnie. Wróciłem i stałem się od razu bogatym. Wieś po
o cowsku zagospodarowana i dwa worki dukatów, to wielka fortuna! Błogosławił mnie
też Pan Bóg za mo ą nęǳę w młodości… za przekleństwa macochy… za siedmioletnie
pauprostwo… za guzy odebrane od gacha… za dwuǳiestoletnią poniewierkę po świecie…
Wszystko mi się wróciło. Ożeniłem się. Byłem barǳo szczęśliwy. Miałem żonę kocha ą-
cą, córkę pieszczotliwą, spokó był w kra u, dobra dola wokoło, ani ednego nieuroǳa u,
ani ednego pomoru, żebraka nawet trudno było gǳie do rzeć pod one czasy. Byłem
barǳo szczęśliwy i byłbym nim był do ǳiś dnia, ale znowu gach niepoczciwy!… Znowu
eden ǳień gromów i guzów — i wszystko przepadło! ǲiało się to…

— Może egomość uż spać się położy — przerwała pani stolnikowa, która zdawała mi
się być pomięszaną i akby niecierpliwą, akby niechcącą, aby ǳiadek kończył, co zaczął,
i dodała do mnie: — ǲiadek uż bałamuci. — Ale ǳiadek, ak gdyby nie słyszał ani
słowa, ciągnął dale :

— ǲiało się to w czerwcu, dnia dwuǳiestego siódmego, roku pańskiego tysiąc
siedmset pięćǳiesiąt i cztery… był wieczór natenczas, słońce zaszło uż było… ziemia si-
niała… księżyc wyszedł na niebo i w lisią czapkę zawinięty, wróżył święto ankę… czeladka
mo a uż spała, okna były pootwierane we dworku… bzy kwitły ostatnie i pierwsze róże
się rozwĳały… cisza była ak na cmentarzu… nagle!…

Wtem drzwi się otworzyły z łoskotem, wszyscyśmy się wstrzęśli akby po strzale —
pani stolnikowa zerwała się z kanapy i nazad usiadła — panny przytuliły się do nie —
ǳiadek skoczył ak młody i lewą ręką chwycił się za róg od stolika, prawą przyłożył do
czoła, spo rzał ku drzwiom i krzyknął: „Ignacy!” — Zerwałem się też i a w tym momencie,
spo rzę ku drzwiom, ale nic nie było strasznego. Mnich anciszkan, ów sam Murdelio
z krośnieńskiego klasztoru, wszedł cale pokornym krokiem i pochyliwszy głowę, rzekł
cicho:

¹⁵⁹następny (daw.) — tu: następu ący. [przypis edytorski]
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— Laudetur Jesus Christus!
— In saecula saeculorum — odpowieǳiałem, a nim się to stało, uż znowu wszystko

było w swoim porządku; ǳiadek tylko, usiadłszy na powrót w swo e krzesło, chrapał
cokolwiek. Myślałem nad tym, dlaczego się ci państwo tak polękali, ale zważywszy potem,
że ono raptowne ruszenie klamki i mnie przeraziło, nic nie myślałem. Zacząłem też zaraz
rozmawiać z księǳem, wszakże za moment dano znać, że wieczerza na stole. Wszyscy więc
wyszli na środek sali, a się zbliżyłem do panny Zuzanny i wypaliłem e eden kompliment
i drugi, chciałem i Zosi to samo uczynić, ale akoś mi ęzyk nie folgował i mróz mi poszedł
po całym ciele. Poszliśmy do drugiego apartamentu na wieczerzę, ale nimeśmy weszli, a
się ostałem przy drzwiach, aby to być ostatnim; wtedy pani stolnikowa wypuściła naprzód
panny i mnicha, sama zaś, zatrzymawszy się przy mnie, rzekła do mnie półgłosem:

— Ja się spoǳiewam, że pan skarbnikowicz zabawi u nas dni kilka; ǳisia damy mu
apartament w sąsieǳtwie ǳiadka, ale na utro będą uż opalone i przyrząǳone poko e
gościnne. Proszę nas nie porzucać.

Ukłoniłem się grzecznie, podda ąc się rozkazowi gospodyni, ale uważałem, że była
eszcze więce bladą ak zwykle i pomięszaną; po czym, przypatrzywszy się eszcze, ak
ǳiadka z krzesłem wynoszono do ego poko u, weszliśmy do izby adalne . Stół podłużny
stał na środku te izby, nakryty na kilka osób więce , niżeli nas było, co mnie ednakże
nie ǳiwiło, bo zwycza ten chował się wtedy po wielu domach, a to na wypadek akich
gości niespoǳiewanych. Zasiedliśmy do wieczerzy tak, że pani stolnikowa i a za ęliśmy
eden koniec stołu, panny przy nas, mnich zaś sieǳiał na drugim końcu sam eden, mało
adł, pił wiele i milczał. Milczenie też trwało długo i pomięǳy nami wszystkimi i na
próżno pani stolnikowa starała się wzniecić aką rozmowę; słowa e się nie kleiły, a co
powieǳiała, nie miało wątku; tylko mnie, sieǳącemu przy Zosi, akoś się przecie udało,
spytawszy ą o kwiatki i różne zagraniczne krzewy, które podtenczas uż się były poczęły
zagęszczać w Polsce, dłuższy z nią dyskurs utrzymać, a niewinne ǳieciątko to tak mnie
wǳięcznie opowiadało figury i przymioty różnych kwiatów, chowa ących się w oranżerii
źwiernickie , i z taką lubością grało swoim dźwięcznym głosikiem, że aż się rozpływała
dusza mo a. Po wieczerzy, przesieǳiawszy eszcze aką chwilę przy stole, rozeszliśmy się,
każdy w swo ą stronę, na miły spoczynek.

Mo a izba była w południowe części domu; tro e drzwi w nie było, edne wycho-
ǳiły do antykamery, drugie do ǳiadka poko u, trzecie do poko u graniczącego ze salą;
okno patrzało na ogród. Kiedym wszedł do siebie, zastałem uż tam mego Węgrzynka,
który pościeliwszy mi łoże, sieǳiał na stoliku pod piecem i drzemał. Rozebrawszy się
i wypytawszy o wygodę, którą da ą luǳiom i koniom, i wyrozumiawszy, że uczciwą est,
wpęǳiłem go, sam czym pręǳe przytula ąc się do poduszki; bo kiedy myśli mam wiele
w głowie, to ona pierzana baba na lepszą mi est powierniczką i na mądrze szą ra czynią.
I różne ważne myśli mi się poczęły zrazu, to ów mnich Murdelio, który mnie teraz co-
raz bliże poczynał obchoǳić, to ów staruszek niepospolity, którego mózg wyschnięty
i serce zakrzepłe uż tylko mocny trunek mógł w akąkolwiek czynność wprowaǳić, to
na koniec Konopka, człek osobliwe skromności, który, ma ąc wolny wybór pomięǳy
groszem i dukatem, grosz wybrał i eszcze drwił sobie z dukata, że delikatny. Jednak
niedługo mogłem się nad tym namyślać, bo tuż stanęły nade mną błękitne oczy Zosi,
tuż za oczyma biała twarz, ak lilia dopiero co rozwinięta, nad nią owe cudne warkocze,
które porównywałem do wieńca czarnych róż. Aby to lepie wiǳieć, przymknąłem oczy,
począłem marzyć… i to mi mignął rękaw Zosinego kontusza… to niebieska polista¹⁶⁰
sukienka… to oczu dwo e, to Zosia cała, która stanęła nade mną, w edne ręce trzyma ąc
sznurek pereł maleńkich z krzyżykiem, a w drugie z kolcami i liściem, świeżo co gǳieś
zerwaną, różę czarną.

I podczas kiedy przed oczyma moimi robiło się coraz ciemnie , postać owa anielska
występowała coraz aśnie i zawiesiwszy się, akby sen nieskończony, nad moim łożem,
tylko co uż nie przemówiła do mnie; nagle szmer akiś dał się słyszeć w poko u leżącym
pomięǳy izbą mo ą a salą. Porwałem się, słucham: szept akiś chrypliwy długie prawił
kazanie, które chociaż często podnosiło się do ferworu, nierzadko przerywane było prze-

¹⁶⁰polista sukienka — z obszernymi połami. [przypis edytorski]
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raża ącym każącego¹⁶¹ śmiechem, ednak cale mi było niezrozumiałe. Dopiero głos się
odezwał kobiecy:

— Nigdy bym się na to zdecydować nie mogła, nigdy, nigdy. Racze wszystkie mę-
czarnie!

— To będą — odpowieǳiał głos mocny.
— Racze śmierć!
— Ho, ho! Śmierć; ba! I a bym ą może przy ął. Ale nie! Niecha żywot się wlecze,

ak człek do końskiego ogona przypięty, niech się ciągnie ak rzemień tortury, niecha
coǳiennie nowa kropla krwi się zapieka przy sercu, co nocy nowy duch cię przestrasza,
a co poranku budź się z nową łzą w oku, tak gorzką, ak pieprz, a tak palącą, ak iskra! Kiedy
nie chcesz przy ąć tego, co zamiast zemsty sam ci dobrowolnie poda ę, kiedy nie chcesz
przy ąć miłości i poddaństwa mo ego, kiedy nie chcesz wziąć całe magnackie fortuny
mo e dla ǳieci twoich i mnie samego dla siebie, iżbym się stał sługą i niewolnikiem,
iżbym odżył ak człowiek przy luǳkim życiu, iżbym uspoko ony wewnątrz pogoǳił się
z światem i z ludźmi i zyskał czas do przebłagania Boga za winy mo e, których nie kto
inny, eno tyś się stała przyczyną — to ży ! Ży sto lat, ży dwieście lat i cierp, cierp
i doświadcz tego wszystkiego z mo e własne ręki, czego a doświadczyłem od ciebie! Ży
i cierp, a męki two e niech się przedłuża ą na ǳieci two e, na wnuki i na ǳiesiąty płód
twego pokolenia!

— Boże! Mie że litość nade mną! Cóżem ci winna!
— Niewinna! Cha, cha, cha! A któż mnie ra pokazał na ziemi, a potem drzwi do

piekieł otworzył? Kto przyrzekał i zawiódł? Kto na nowo głowę zapalił, a potem truciznami
ą gasił, żem owariował na nic, żem się na wieki uż stał wyrzutkiem i trądem mięǳy
luǳkością, że a, pan pięćǳiesięciu wsi, ǳisia w habit się ubrał i akby żebrak…

— Boże! Cóżem winna! Myślałam, że potrafię wymóc to na o cu i sobie… am nie
miała i do ǳiś dnia eszcze nie mam me woli…

— Kłamiesz! — krzyknął głos mocny.
— Ach! To okropne! Mie że przyna mnie wzgląd na ǳieci mo e… na o ca zgrzybia-

łego, któren uż się tyle nacierpiał z two e przyczyny…
— Milcz! ǲieci two e to trąd — stary to łotr!
— Panie!
— Milcz! Mówię — a nad starym eszcze nie taką pomstę wezmę przed śmiercią!

Jużem mu pół serca wydarł spod żeber, utro mu wydrę drugą połowę! A po śmierci! Cha,
cha, cha!… Córkę mi odda !

— Przestań! — zawołała niewiasta, nabiera ąc mocy cokolwiek. — Przestań, bo cho-
ciaż słabą estem… ale… albo na sługi zaǳwonię. Czego chcesz w moim domu?

— Chcesz publiki? Jam gotów.
Wtem dało się słyszeć ǳwonienie ręcznego ǳwonka, który zaraz upadł na ziemię,

potem huk wywróconego krzesła; zerwałem się więc z łóżka i wǳiawszy prędko bu-
ty i kontusz, rzuciłem się do tych drzwi, porwałem za klamkę i przycisnąłem sobą, ale
oparły się, były zamknięte. Jednak pomogło to, bo owo gadanie ustało zaraz i cisza by-
ła. Stałem tak eszcze z akie dwa pacierze, przykładałem ucho do klamki, ale uż nic.
Wyniosło się to, więc położyłem się, a przypomniawszy sobie, żem przez oczy Zosine
o pacierzach wieczornych zapomniał, dopiero mi przyszła myśl, że ten gwar nie czynił
kto inny, eno akieś dusze pokutu ące, które pod owe czasy w każdym prawie zna dowa-
ły się domu, a które na łatwie szy przystęp ma ą do człowieka zapomina ącego o Bogu.
Więc uklęknąwszy przy łóżku, począłem pacierze, które, ak zwycza nie, trwały pół go-
ǳiny albo i więce . Jednakże przez ten czas uż nic się nie ruszało na żadne stronie. Po
czym, obe rzawszy pistolety i szablę, które leżały przy moim łożu, położyłem się, a sen
mocny i odrętwiały ob ął zmęczone ciało mo e.

Wstawszy rano i odmówiwszy pacierze, nie miałem nic pilnie szego, ak przypomnieć
sobie wczora sze wieczorne zdarzenie i nad nim pomyśleć. A ponieważ uż Pan Bóg tak
da e, że luǳie wierzący w duchy i nocne z awiska tylko też w nocy w nie wierzą, mnie

¹⁶¹każący — tu: wygłasza ący kazanie. [przypis edytorski]
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się ich obawia ąc do słońca, więc i a po dniu nie barǳo akoś przypuszczałem do siebie
tę myśl, żeby owe wczora sze głosy i rumory miały pochoǳić od duchów. I kiedy po-
myślałem w tym wzglęǳie o osobach żywych, które by to miały być, to na pierwe mi
się przypomniał Murdelio, w niewieście zaś owe wprawǳie suponowałem panią stol-
nikową, ale rozumem tego dopuścić nie mogłem. Bądź co bądź, pierwsza rzecz, o którą
zapytałem Węgrzynka, choǳącego około moich szat, była ta, w które izbie nocu e mnich
anciszkan?

— On tu nie nocował, wielmożny panie — odpowieǳiał Węgrzynek.
— Jak to? Więc nocą od echał?
— Nie od echał, on odszedł nocą do karczmy, bo tam furę miał.
— Biega że — rzeknę — do karczmy i udawszy ak gdyby nigdy nic, popatrz, czy est

i czym się bawi, a kiedy go nie ma, to się dowieǳ, kiedy od echał, dokąd i ak często tu
bywa?

Mighaza sprytny chłopiec był i dowcip miał do każde kawalerskie imprezy, a że
szlachcic był i wbiłem to w niego, że powinien Panu Bogu umieć odwǳięczyć się za
to, że mu się dał w tak wǳięcznym stanie uroǳić, więc też i pewnym mogłem być, że
kiedy co pode mie, to racze na mie scu położyć się da, niżeliby miał ode ść z niczym lub
zdraǳić ufność w nim położoną. Przy swoich cnotach miał on edną wadę, a nią było
to, że bitwę namiętnie lubił i zgoła bez nie nie mógł żyć, i w te materii niedoskonałym
szlachcicem był, bo pomięǳy bronią a bronią różnicy nie chciał znać, a nawet, żeby prawdę
powieǳieć, to u niego zawsze lepsza była pochwa żelazna albo drąg aki niżeli szlachetny
kord, a uż nad własną pięść nie było u niego nic. Z te ego wady atoli miałem tę korzyść,
że kiedym ego w podróży ze sobą miał, tom nigdy nie znał, co to czekać na coś na
droǳe, promu nie zastać na przewozie albo koni nie mieć gǳie postawić w gospoǳie
— w takich terminach zawsze Mighaza naprzód szedł i choćby przez piekło samo taki
uczynił rum, że nie tylko a, ale i kilku eszcze za mną śmiało prze echać mogło. A chociaż
nieraz się tak wydarzyło, że przenocowawszy w gospoǳie, na drugi ǳień go cale nie
zastawałem w tym mie scu i dopiero gǳieś aż o milę drogi zdybywałem czeka ącego
na mnie przy gościńcu, i lubo nieraz przychoǳiło mi płacić basarunki¹⁶² gospodarzom,
kowalom lub stróżom, ednak chętnie to czyniłem, bo za te nieprzy emności sowicie
od niego byłem wynagroǳony przywiązaniem i niepraktykowaną w ǳisie szych czasach
wiernością. Kochałem go też nawza em ak brata i szanowałem, a eżelim go używał do
liche około butów posługi, to ǳiało się to li w droǳe; w domu on mnie wszystkim był:
dworzaninem, marszałkiem, konsyliarzem, koniuszym, kas erem, szatnym, i wszystkie
te funkc e wypełniał ak potrzeba, żadne się roboty nie ka ąc oprócz gospodarstwa, do
którego żadnego dowcipu nie miał, ale też i nie potrzebował go mieć, bo od czegóż był
podstarości i dyspozytor?

Owóż za niedługą chwilę powrócił się ów Węgrzynek i przyniósł tę wiadomość, że
mnich anciszkan eszcze wczora od echał; na zapytanie zaś, czy często tu bywa, odpo-
wieǳiano, że dopiero trzeci czy czwarty raz tu przy echał, ale zapewne nie po kweście,
bo nigdy nic nie wywozi.

Będąc tak mądrym po te wiadomości, ak przed nią, ubrawszy się i dobrze obe rzawszy
w zwierciadle, poszedłem gospodyni oddać ǳień dobry. Znalazłem ą uż ubraną, sieǳącą
w eszcze dalszym za adalną izbą apartamencie, przy poranne modlitwie czytane wraz
z córkami z wielkie nabożne książki. Była eszcze bledsza ak wczora i zmęczona, ednak
nie dawała tego poznać po sobie — panienki wyglądały czerstwo i miło. Widać kocha ąca
matka chowała przed nimi utrapienia swo e, eżeli akie miała. Skoro tylko wszedłem,
przerwano modlitwę, a pani stolnikowa rzekła do mnie:

— Zasta esz nas, waszmość, przy służbie boże . Nie mamy kaplicy w domu, a do Religia, Polska, Historia,
Walkakościoła eźǳić albo choǳić coǳiennie w zimie kobietom nie można. Więc odda emy

Mu hołd taki, na aki nas stać, chociaż niemało z nas szyǳą z te okaz i sąsieǳi; bo
trzeba wieǳieć waszmości, że cały ten nasz powiat pilźnieński więce podobno ma szlachty
lutrów i kalwinów niż katolików. Wytępili ich trochę konfederaci, lecz ǳisia mogą sobie
rosnąć ak chcą, bo uż nie masz konfederatów.

¹⁶²basarunek (z niem.) — odszkodowanie. [przypis edytorski]
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— Wiadomo mi to, mościa dobroǳie ko — odpowieǳiałem — że tu tyle ich się
zna du e, tego brzydkiego nasienia, ale cóż robić? ǲiś uż tylko modlitwa edynym na
nich lekarstwem, innego nie mamy. Ale właśnie używania tego skutecznego lekarstwa
a przerywać nie chcę; pozwoli zatem e mość pani, że się do te modlitwy przyłączę, bo
lubo a, nie chwaląc się, swo ą uż odprawiłem, ednak nigdy tego dość dla człowieka.

— Cieszy nas to mocno, mó mości panie — odpowieǳiała pani stolnikowa —
a kiedyś tak chętny, to chcie że być naszym lektorem, bo dotychczas tę funkc ę odbywała
Zosia, ale u kobiety głos słaby do chwały boże .

Wziąłem więc księgę i zasiadłszy przy stole, czytałem wyznaczone modlitwy; przy-
znać atoli muszę, iż snadź niewiele łask sobie uprosiłem u Boga tą robotą, bo raz na raz
spoza kompaturek¹⁶³ rzucałem okiem na Zosię, która ǳiwnie piękną była przy tym na-
bożeństwie. Bo nawet i tak snadź niewiele pięknie szych rzeczy nachoǳi się na te ziemi,
ako widok piękne i niewinne ǳieciny z oczyma podniesionymi do Boga.

Niebawem też i ǳiadek przyszedł ze swoim starożytnym skaplerzem w ręku i z swymi
pacierzami na ustach, które basowym szeptem odmawiał. U rzawszy nas przy nabożeń-
stwie, nie przerywa ąc ani nam, ani sobie, usiadł tymczasem w kącie, ale skoro zmówił
pacierze, znowuż milczkiem przeszedł izbę i przysunąwszy się do mnie, usiadł wytęża ąc
uszy, iżby dobrze słyszeć słowo boże. Ja też czytałem, ile głosu mi stało w szyi. I wǳięcznie
było wiǳieć, ako dom szlachecki stał się na czas¹⁶⁴ domem bożym.

Po skończone modlitwie, powinszowawszy sobie ǳień dobry, przeszliśmy wszyscy
do adalnego poko u, gǳie uż zastawione było śniadanie, składa ące się z kawy i z winne
polewki dla ǳiadka. Ja też przysiadłem się do winne polewki, bom był do nie zwycza ny,
i tak pĳąc a przy ada ąc, przy grzeczne rozmowie o pogoǳie i trochę o gospodarstwie,
przeszła nam długa chwila. Dale wstaliśmy od stołu i każdy poszedł, gǳie chciał; tedy a
do Zosi i zaraz:

— Mo a mościa panno! — rzekłem — waćpanna esteś tak gładka i wǳięczna, że
snadź pięknie sze uż nie masz na całe ziemi, kiedy mi się nie podarzyło wiǳieć ą albo
choć o nie zasłyszeć.

Zarumieniła się biedna Zosia aż poza uszy, ednak nie czeka ąc odpowieǳiała:
— Nie musiałeś waszmość daleko na te ziemi być, kiedy pięknie sze nie wiǳiałeś

nade mnie.
— Nie ma co mówić — odpowieǳiałem — że ani wiem, kędy Paryż leży, ani znam

owe ziemie, które czarni pozasiadali Włosi, kościste Niemcy, bogaci w złoto Hiszpanie
i różni inni Angielczykowie; ednak, ile e est mięǳy Białowieską Puszczą a Wisłą,
a zarazem mięǳy Sanem a Ukrainą, tyle znam i niemało się po nie nadeptałem na kon-
federac i, a kiedy na takim wielkim obszarze nie znalazłem nic…

— Proszę, proszę — przerwała mi Zosia — to znów bęǳie akiś kompliment, na
których wyszukiwanie próżno sobie waszmość czynisz fatygę, wmówić bowiem we mnie
to, co nie est, nie tak to łatwa rzecz.

— Chciałem tylko zakonfirmować to, co się rzekło wyże , ale kiedy pani mi tego
zabraniasz, tedy milczę uż i za wielką sobie przy emność to milczenie policzam, niczego
bowiem tak gorąco nie pragnę, ak pozostać panny Zofii na posłusznie szym sługą.

— Pan skarbnikowicz esteś barǳo grzecznym — odpowieǳiała Zosia — więce
nawet, ak by tego pomięǳy nami ako powinowatymi potrzeba.

Wtem weszła pani stolnikowa do tego poko u, Zosia do nie poskoczyła i cału ąc ą
w rękę, o coś zda mi się prosiła, a zaś tymczasem przystąpiłem do Zuzi i z nią rozma-
wiałem. Ale niewielka to z nią była rozmowa, dlatego odwróciwszy się niebawem, znów
powróciłem do Zosi. Ale akąż to w nie nagłą znalazłem zmianę! Dopiero co tak we-
soła i szczebiotliwa, sieǳiała teraz na malutkie kanapce w rogu i główkę opuściwszy
na piersi, z smutną minką i ledwie że nie ze łzami w oczach skubała koniec chusteczki.
Przystąpiłem tedy do nie i rzekę:

— Czegóż panna Zofia posmutniała tak nagle?
— E ! Nic… am nie posmutniała — odpowieǳiała ona, podnosząc głowę i uda ąc

wesołą. — Ja też na to:

¹⁶³kompaturka — oprawa książki. [przypis edytorski]
¹⁶⁴na czas (daw.) — na pewien czas, tymczasowo. [przypis edytorski]
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— Teraz może uż przeminęło, ale dopiero co był akiś asunek u pani; wiǳiałem to
doskonale. Powieǳże mi pani, może a co na to poraǳę.

— E ! Nic, ǳieciństwo — odpowieǳiała Zosia, powsta ąc z krzesła i idąc do okna.
— Przecież coś było — rzeknę — eżeli mam cokolwiek łaski u pani, to mi pani to

opowiesz.
— E ! Nic — rzecze znowu ona, ale uż z uśmiechem — pan by się śmiał ze mnie,

bo to ǳieciństwo.
— Ale ak honor kocham, tak śmiać się nie będę, a eżeli w tym co bęǳie śmiesznego,

to się pośmie emy obo e.
— To a wiem — rzeknie ona — że do śmiechu o towarzysza nie trudno, ale kiedy

płakać przychoǳi, to uż zawsze człowiek sam tylko musi.
— Ja, tak mi Panie Boże dopomóż, i płakać będę z panią, eżeli tego bęǳie potrzeba;

ale przecież mi, pani, opowieǳ swó smutek.
Długo się wzbraniała Zosia opowiadać te swego serca skrytości, ednakże po statecz-

nych prośbach moich i naleganiach opowieǳiała mi tę arcyważną historię, która była
następu ąca:

Przed kilkoma dniami dopowieǳiał e był ogrodnik, że pomięǳy e kwiatkami, Kwiaty, Sen, Pogrzeb,
Ogród, Opiekaktóre na osobności były ustawione w oranżerii, wielkie się stało nieszczęście, a miano-

wicie, że róża biała nagle i z niewiadomych przyczyn poczęła martwieć, że dwa goźǳiki
zeschły się całkowicie i że mysz się zakradła i poprzecinała u samego dołu powo e. Zosia
chciała biec zaraz na ratunek swym kwiatkom, ale mama nie pozwoliła, bo odwilż była na
dworze, a do oranżerii daleko. Noc barǳo niespoko nie przepęǳiwszy, Zosia na drugi
ǳień rano wykradła się chyłkiem i uż była za sztachetami odgraǳa ącymi ǳieǳiniec od
ogrodu, ale, na nieszczęście, mama właśnie w te chwili wyglądała przez okno i zapukaw-
szy w szybkę, odwołała Zosię z te niepozwolone podróży i nie tylko że się pogniewała,
ale nawet za karę zasaǳiła do wyskubywania złota ze starego ǳiaduniowego pasa na
całych dwie goǳin. Było to uż barǳo wielkie zmartwienie. Ale przecie noc była na -
gorsza. W niespoko ności bowiem o te umiera ące kwiateczki, którym może można było
przynieść ratunek, a którym mama kazała umierać bez miłosierǳia, pokazał się Zosi sen
ǳiwny i barǳo okropny. A w śnie tym strasznym wiǳiała ona na wyraźnie , że róża biała
uż całkiem umarła i leżała w trumnie na katafalku, koło nie dwa goźǳiki nieboszczyki
w trumienkach, a po czarnym pogrzebowym okirzu piął się powó zeschnięty. Biedne
kwiatki! Umarły. Po chwili przyszły też wielkie muchy i chrząszcze i założyły wieka na
trumny. Po czym myszy e biorą na barki, zde mu ą z katafalku i niosą na cmentarz —
uż e wzięły, stanęły, uż idą. Przed konduktem leci banda pszczół i komarów i gra marsz
pogrzebowy. Za trumną iǳie ze spuszczoną głową mąż róży umarłe , smutny, zapłakany
tulipan. Za nim z dala cała kwiatków gromada. Więc lilie białe z twarzą piękną, lecz obo-
ętną, dale , trzyma ące się za ręce, czułe ciągnęły braciszki, dale smutne, z rozczulonymi
sercami fi ołki, dale róż kilka zwiniętych w pączkach i szczerze żału ących swe siostry;
dale perfumowane narcyzy w pudrowanych perukach i ak śnieg białych batystowych
żabotach, niby eleganty idą także, ale więce dla mody niżeli z współczucia; dale dwie pi-
wonie, przekupki, głośno bełkocące ze sobą, i cebule flakarki ciągną też za pogrzebem. Za
nimi z końca wielką, gęstą gromadą ciągnie lud boży kwiatkowego narodu, owóż owies
i ęczmień, pszenica i żyto. Po obydwóch stronach konduktu, dwoma długimi szeregami,
ze świecami w rękach i białymi kapturami na głowach, ciągną smutne stokrotki — to
zakonnice. Z boku tylko eszcze skaczą askry lamparty i pieczeniarze bławaty, a przy
bramie cmentarza, na starych grobowych głazach, sieǳą babki kościelne, cykorie. To
był sen barǳo straszny, Zosia spłynęła we łzach podczas tego wiǳenia. Jednakże kiedy
go mamie następnego dnia rano opowieǳiała, to mama się roześmiała i przyrzekła, że
w ǳień pogody pozwoli Zosi pó ść do oranżerii. Owóż ǳisia ǳień, lubo dość mroźny,
ednakże barǳo piękny. Zosia, pamiętna obietnicy, ak w dym poszła do mamy z proś-
bą o pozwolenie odwieǳenia kwiateczków, ale znów na nieszczęście mama była w złym
humorze i ofuknęła eszcze Zosię za natarczywość. I nie estże prawǳiwa zgryzota? Nie
płakać tu nad tymi biednymi kwiatkami, które uż naprawdę pomrzeć musiały i pewnie
pomarły, bo ogrodnik po całych dniach pĳe i nie wieǳieć nawet, czy kazał tam w piecach
zapalić?…
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Wysłuchawszy tego opowiadania i a też bez żadne kwestii uznałem, że to est niepo-
spolita zgryzota i niemałe nieszczęście; akoż zaraz z instanc ami¹⁶⁵ pobiegłem do mamy
i bez wszelkich trudności uzyskałem pozwolenie wyprowaǳenia panien do oranżerii.
Ale kiedy Zosia w ednym okamgnieniu stanęła uż ubrana w berlaczach¹⁶⁶, w futerku
i w watowane kapuzie, nowa się nadarzyła przeszkoda. Zuzia w żaden sposób iść nie
chce — a im więce ą prosimy, tym też ona więce się opiera, a nawet fuka na nas nie
wieǳieć dlaczego. Ja, ǳieląc serdecznie całe ukontentowanie Zosi, aż zakipiałem cały na
ten obrzydliwy upór nieznośne ǳiewczyny i znienawiǳiłem ą od razu i podobno na
zawsze, ale trudnoż było się gniewać. Prośbami tylko goǳiło nam się szturmować do
tego niedobrego serca; akoż i prośbami udało nam się przecie na koniec uczynić ą nam
powolną¹⁶⁷ i wyprowaǳić do kwiatów. Dopieroż wesołość, szczebiotanie i serdeczna za-
bawa, a kiedyśmy się eszcze nadto przekonali, że i owe róży nic nie est, goźǳiki ży ą,
i powo e w całości, tośmy eszcze weselsze nabrali fantaz i, a Zosia w nadmiarze ukonten-
towania opowiadała nam znowu wiele ciekawych rzeczy o życiu i o różnych szczęściach
i nieszczęściach oranżery nych sierotek. Przy te zabawie i rozmowie czułem wprawǳie,
że tonę gǳieś w akichś odmętach nieznanego mi dotąd uczucia, czułem, że i mnie obi-
ma¹⁶⁸ akiś łańcuch z prześlicznie wonie ących liści i kwiatów, czułem zarazem i to, że ten
łańcuch, lubo¹⁶⁹ z tak wiotkie uplecione materii, ednak w razie potrzeby nie byłby do
zerwania tak łatwym, ak liść albo kwiatek; uważałem nawet i to, że nierozumna est¹⁷⁰
dawać się wiązać do akiegoś przedmiotu, nie będąc naprzód pewnym, żali¹⁷¹ to dobrze
est i żali to się zda na co: ednak odganiałem te wszystkie przeszkody i lazłem z wielką
fantaz ą w tę dla mnie nową, a tak pięknie się przedstawia ącą krainę.

Serce luǳkie est akby kłębek szczerego ognia w twardą korę zamknięty; pali on się Serce, Siła
tam wewnątrz, wywraca i iskrzy, i nie wyda e ze siebie ani płomienia, ani iskier, ni dymu,
ale niecha kto zwierzchnią nadedrze korę, wtedy za nic miny podsaǳone pod twierǳę,
za nic ów wulkan ognisty, który ma być, powiada ą, we Włoszech, za nic morze bezdenne,
na wściekle szymi rozburzone wichrami, za nic to wszystko przy luǳkim sercu! Bo kiedy
miny i wulkan, i morze ma ą sobie ścisłe od natury naznaczone granice, poza które ani
ednego pyłku wyrzucić nie mogą: serce luǳkie nie ma żadnych granic, serce ma tylko
tę, którą sobie samo nada, naturę. Jego płomienie i iskry ak daleko w swoim wzburzeniu
sięgnąć zdoła ą, nikt przewiǳieć, nikt naprzód oznaczyć nie może. Miłość ednego serca
stawiała uż całe państwa na nogi i utrwalała ich byt na długie czasy — obrażona duma
ednego serca w proch uż rzucała całe narody i przykrywała e głazem grobowym na wieki.
Wieǳiałem to wszystko, ale bez wahania się puszczałem serce mo e na tę niebezpieczną
drogę, na które nie eden dał uż gardło swo e, inny więce ak gardło, trzeci tylko spokó
swe duszy, ale nie eden także dobił się szczęścia takiego, za które, ak mnie Bóg miły,
warto było spokó tego nęǳnego i mo emu kra owi natenczas nie na wiele przydatnego
żywota na szwank narazić.

Kilka goǳin uż było z południa, kiedy znać dano do obiadu. Taki był zwycza w Źwier- Jeǳenie, Praca, Obycza e,
Szlachcic, Sługaniku. Było to niby z pańska, ale nic w tym osobliwego — i owszem, źle nawet, bo

szlachcic sieǳący na wsi, którego obowiązkiem est gospodarstwa pilnować i roboty czy
to w polu, czy w gumnie doglądać, powinien eść wtedy, kiedy robotnicy odpoczywa ą;
tak też bywało wszęǳie dawnymi czasy i dobrze z tym było, ale odkąd moda ancu-
ska zawleczoną została i do nas, próżno to gadać o takich rzeczach. Mówże temu, który
mody pilnu e, że mu robota niesporo iǳie albo że go podkrada ą po kątach i że się trze-
ba samemu pilnować, kiedy on uż świat wywrócił do góry nogami, a uczyniwszy ǳień
sobie z nocy, mówi, że na to ma sługi, aby go pilnowali. — „Kiedy kto est panem —
powiadał pan Parys z Igiozy — to nie powinien być ekonomem” — i dlatego kładł się
o czwarte rano spać, a wstawał o drugie z południa. Nie wieǳiał też nieborak niczego,

¹⁶⁵instancja — tu: wstawienie się za kimś. [przypis edytorski]
¹⁶⁶berlacze (niem.) — obuwie zimowe nakładane na zwykłe buty w celu ocieplenia. [przypis edytorski]
¹⁶⁷powolny (daw.) — tu: sprzy a ący a. podda ący się czy e ś woli. [przypis edytorski]
¹⁶⁸obimać (daw.) — obe mować. [przypis edytorski]
¹⁶⁹lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
¹⁷⁰nierozumna jest — daw. konstrukc a, w domyśle: rzecz, sprawa; ǳiś racze : nierozumne est. [przypis

edytorski]
¹⁷¹żali a. zali (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]
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co się ǳiało na ego obe ściu, ani nawet tego, kiedy mu Igiozę i inne dobra zabierano na
rzecz wierzycieli, bo wszystko ǳiało się przed południem.

I my też snadź¹⁷² albo spaliśmy natenczas, albo zabawiali około peruk naszych, około
żabotów i kolbertynek¹⁷³, kiedy nas za długi u Boga zaciągnione zawołano do obrachun-
ku… ale odkąd moda ancuska i do nas zawleczoną została, próżno to gadać i o Paryso-
wych, i o innych dawno uż poronionych ma ątkach.

Kiedy ostatnią potrawę na stół dawano, dało się słyszeć trzaskanie z biczów przed
gankiem.

— Zda e się, że nam Pan Bóg dał gości — rzekła pani stolnikowa.
— He? — spytał ǳiadek.
— Goście przy echali — powtórzyła pani Strzegocka głośno.
— A to dobrze — odpowieǳiał egomość — może Konopka przy echał.
— O! Pewnie Konopka — rzekła Zosia wesoło — uż go pięć dni nie było.
Zarumieniła się przy tych słowach panna Zuzanna, ale zaraz dodała:
— Jeżeli pan Konopka, toż z nim pewnie i pan starościc, tego uż dwa tygodnie nie

było.
Przyszła teraz na Zosię kole zarumienienia się, a tymczasem rzeczywiście do adalnego

poko u weszli Konopka i Lgocki.
— Proroczym duchem, ak wiǳę, ichmość panny natchnione — odezwałem się na

to, kiedy Konopka przywitawszy tymczasem panie, zaraz rzecze do mnie:
— Otóż to świat się wywrócił do góry nogami, kiedy uż drużbowie pilnie si od

samychże narzeczonych.
Ja też, poda ąc mu rękę przez stół, bośmy na przybycie tych gości cale nie powstawali,

rzeknę:
— Jak się masz, Konopka! — Tymczasem Lgocki do mnie:
— Cołem, panie Niecu a.
— Czołem, panie Lgocki — odpowieǳiałem.
— Cołem, cołem, ale skąǳe się waszmość tu wziąłeś?
Ja też na to:
— Drogą, drogą, tą samą, którą i waszmość tu przy echałeś.
— Hi, hi, hi! Niecu a — szepnął sobie starościc pod nosem i wraz z Konopką usiadł do

stołu. Nim się atoli dalsza poczęła rozmowa, panna Zuzanna, przy które usiadł był Lgocki,
chciała sobie wody nalać do szklanki; starościc, ako grzeczny kawaler, porwawszy prędko
za flaszę przed ego talerzem sto ącą, chciał prędko nalać, ale nad samą szklanką zetknął
się z flaszką panny Zuzanny, i to tak mocno, że im obo gu flaszki z rąk powylatywały,
szklankę sobą stłukły i potop wody po stole rozlały. Mruknął na to stary sługa, usługu ący
do stołu, a też zaraz pochwyciłem sposobność i rzekłem:

— Hi, hi, hi! Lgocki.
Wyprowaǳiłem go tym z kłopotu, który tuż w trop iǳie za każdą niezgrabnością,

bo wszyscy się w głos roześmieli, więc i Lgocki miał dosyć czasu ochłonąć ze wstydu,
i sługa pozabierać ze stołu czerepy¹⁷⁴. Ochłonąwszy atoli, nie śmiał się uż po staremu
i po głupiemu starościc, ale natomiast rzekł do mnie:

— Czegóz waszmość się śmie esz?
— Ot, tak sobie — odpowieǳiałem.
— Moze to ze mnie?
— A może! Bo na koniec dlaczegóż się nie śmiać, kiedy kto nie do swoich rzeczy się

bierze?
— A to ak?
— E ! Siła by o tym gadać i snadź lepie by to na inną porę odłożyć, na ten raz wszakże

muszę choć to waszmości powieǳieć, że się nie nazywam „Niecu a”, tylko „Nieczu a”, i nie
lubię tego, kiedy kto mo e nazwisko przekręca.

— A kiedy a nie mogę wymówić.

¹⁷²snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
¹⁷³kolbertyna — szeroka naszywka. [przypis edytorski]
¹⁷⁴czerepy — tu: skorupy, kawałki potłuczonych naczyń. [przypis edytorski]
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— W takim wypadku może Demostenes waszmości posłużyć za przykład, ten bo-
wiem nie mogąc słów należycie wymawiać, wkładał sobie kamień pod ęzyk i choǳąc
nad brzegami rzeki tak długo się ćwiczył w wymowie, póki się e nie nauczył.

— A kiedy a nie Demostenes.
— Kiedyś waszmość nie Demostenes, ak sam przyzna esz i ak to zresztą poznać

nietrudno, to kto inny może waszmości posłużyć za przykład, et quidem¹⁷⁵ zwierzęta,
które w tym są mądrze sze od nas luǳi rozumnych, że kiedy czego wymówić nie umie ą,
to milczą. Ale da my temu pokó , bo tym nie zabawimy dam, które tuta przytomne¹⁷⁶.

Pani stolnikowa się trochę skrzywiła na to i Konopka na mnie kiwnął, iżbym dał
pokó , ale ǳiadek, podniósłszy rękę do czoła, aby oczy zasłonić od światła, wpatrzył się
we mnie i rzekł wesoło:

— Ale to ty masz rozum, Nieczu o, ak król Stanisław nieboszczyk, u którego zawsze
na wszystko była rac a w głowie; lubię takich, co to ząb za ząb, a oko za oko. Takimi
byli wszyscy Nieczu owie, ak ich pamiętam, a że takimi od wieków i Piotrowicze, więc
napĳże się ze mną wina za to.

Napiliśmy się, o co mnie sza, ale to ważna była dla mnie, żem się od razu wyższym
pokazał od mego adwersarza, okazał go w oczach mo e panienki śmiesznym i sponiewie-
rał po trochę — wieǳiałem bowiem, ile to ważyło dla mnie, bo któż nie wie, że kobiety
racze wszystko złe zniosą u swoich amantów niżeli to, kiedy da ą drwić z siebie i ponie-
wierać sobą lada komu. Nie estem zresztą tak barǳo krwiożerczy i na ten raz dość mi
było tryumfu; nie zaczepiałem uż cale Lgockiego; czyniłem tylko tak, iż go odtąd stale
uważałem za sprzęt nieżywy i tak traktowałem. I przyniosło to skutki dobre, bo Zosia,
eżeli dotąd serca nie miała dla niego, to odtąd uż go i mieć nie mogła.

Po obieǳie, kiedy wszyscy przeszli do sali i pousiadali na mie scach zwycza nych,
a przed ǳiadkiem postawiono stoliczek ze szklankami i butelką wina, Konopka wziął
mnie pod ramię i do drugie izby zaprowaǳiwszy, rzekł do mnie:

— Wieǳiałem, że cię tuta zastanę.
— Widać stąd, żeś domyślny.
— I to rac a, ale z tego, coś mówił przy stole, a się eszcze i czego więce domyślam.

— Ja też na to:
— Panie bracie! Domyślać się wolno wszystkiego, ale nie iǳie za tym, aby to wszystko

zaraz i mówić wolno.
— Ou! Bo się dąsasz zaraz, akby cię tu eść chciano. — Roześmiałem się na to

i rzekłem:
— Bo też z wami inacze nie można; chowacie pomięǳy sobą głupców, którzy nie-

winnych luǳi obraża ą na gładkie droǳe, a i sami nawet nie barǳo dobre macie oby-
cza e. U was, eżeli kto ma trochę większą nad innych fortunę, to uż może być głupi ak
but albo i zgoła niewart za hetkę pętelkę, wy go przecie nosicie na rękach i wozicie ze
sobą akby co osobliwego.

— Nie wiem, akie tam ma ą rozumy w Sanockiem — odpowieǳiał na to Konopka
— i aki chowa ą obycza , ale u nas to nie eden i psa wozi ze sobą, kiedy mu est zabawny,
a nie tylko człowieka.

— Inna pies, a inna człowiek¹⁷⁷, to sam wiesz, a i to pewno wiesz, że kiedy się człowiek
uda, to niech się i pies chowa.

— E ! Dałbyś pokó , wiem, o co iǳie. Podobała ci się Zosia i nierad wiǳisz, żem tu
Lgockiego przywiózł ze sobą; ale to próżny gniew, nie byłbym a go przywiózł, to byłby
i sam łatwo trafił, bo był tu nie raz i nie dwa. Jest to nawet materia, o które by nam
właśnie potrzeba pogadać.

— Nie ma o czym gadać — odpowieǳiałem — że mi się Zosia podobała, nie przeczę,
a że się Lgocki o nią stara, wiem i cale mnie to nie zraża. Poprobu emy się z sobą, kto
lepszy, i snadź nie bęǳie to nam szkoǳić na zdrowiu, ak każda walka.

— Walka to zdrowa rzecz, ale ednakże nie każdemu służy. W tym razie nietrudno
i bez walki odgadnąć, który z was lepszy, ale to nie mocnie szy, tylko szczęśliwszy odnosi.

¹⁷⁵et quidem (łac.) — a mianowicie; a przyna mnie . [przypis edytorski]
¹⁷⁶przytomny (daw.) — obecny (przy czymś). [przypis edytorski]
¹⁷⁷inna pies, a inna człowiek (daw.) — w domyśle: inna rzecz, inna sprawa itp.; ǳiś racze : co innego pies,

a co innego człowiek. [przypis edytorski]
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— To się i w tym poprobu emy.
— Przegrasz.
— Mówisz z góry ak prorok, co mi dość ǳiwno, bo eszcze nie słyszałem, aby aki

Konopka w którym bądź testamencie prorokiem był.
— Chcie że komu dobrze, on ci za to da po ziobrze; takie to czasy! Dobro
— Panie bracie, skończmy to, bo albo ty gadasz nic do rzeczy, albo a uż taką fantaz ę

ǳisia mam, że mi pieprz rośnie na ęzyku. W każdym razie nie dogadamy się, odłóżmy
zatem tę rzecz na wieczór albo na utro.

— Nie może być, bo bęǳie za późno.
— A! Jeżeli tak pilna — rzekłem niechętnie — tedy służę waszmości — i wziąwszy

go pod ramię, zaprowaǳiłem się z nim pod okno, a ǳiało się to w tym samym poko u,
w którym zeszłe nocy owe dusze mi się głosiły. Tam tedy stanąwszy, rzecze on do mnie:

— Panie bracie, est taka rzecz. Uważam, że ci barǳo podobała się Zosia i że się te
serca twego sprawy od razu imasz¹⁷⁸ na ostro. Miło by mnie było barǳo nazywać się tak
zacnego kawalera szwagrem i bratem i pewnym być możesz, że w każdym innym razie za
na świętszy obowiązek bym sobie miał ofiarować ci służby mo e i pomoc braterską; tuta
atoli zachoǳi ta okoliczność, że co na goręce pragnę, w żaden sposób przedsięwziąć nie
mogę, z czego wytłumaczyć się przed tobą pod karą utracenia two e przy aźni muszę.
Jest tedy tak: na przód, że pan starosta Lgocki, o ciec Jędrusia, przed rozpoczęciem te
ego konkurenc i w Źwierniku oddał mi go pod wyłączną opiekę i prosił, iżbym, ako
zna omy i dobrze położony w tym domu, raǳił i pomagał emu we wszystkim; wieǳąc a
zaś, że Jędruś w gruncie ma serce dobre, a, co głównie sza, fortunę niepartykularną¹⁷⁹, i że
z tymi przymiotami doskonałym bęǳie mężem dla Zosi, przyrzekłem o cu i emu, iż mogą
liczyć na mnie w każdym terminie. Po wtóre, zachoǳi eszcze ta okoliczność, iż Jędruś,
konkuru ąc tuta uż od esieni, wspomagany przeze mnie i innych sąsiadów, a nawet
przez ednego z możnie szych panów, nie wiem zresztą ak u panny, ale u matki położony
est tak dobrze, że podobno tylko akieś naǳwycza ne wypadki mogłyby to zrząǳić, żeby
mu się nie dostała ta partia. Owóż tedy nie tylko miałem sobie za obowiązek przestrzec
ciebie ako tak łaskawego na mnie i kochanego drużbę mo ego, żebyś sobie na próżno tą
panną głowy i serca nie bałamucił, bo, ak mi Bóg miły, z tego nic być nie może — ale
nawet powieǳieć ci, iż w razie, gdybyś uż nie chciał na żaden sposób nawracać z te , na
którą wszedłeś, drogi i w konkurach persewerował¹⁸⁰, iżby cię mo e zachowanie się w te
sprawie, które uż nie może być inne, ak obo ętne dla ciebie, a Jędrusiowi przychylne,
cale nie zaǳiwiło i do złych myśli o mnie nie prowaǳiło. Owoż co miałem powieǳieć.

Ja też natychmiast w ten sens:
— Panie bracie! Czy przy aciela, czy adwersarza mieć mi w waszmości, zawsze to tyl-

ko honor może być dla mnie, i to honor niepospolity, bo lubo przedwczora szy ǳień
mięǳy nami był taki, że wypadało go koniecznie krwią trochę opłukać, ednak ǳisia
awnie uż wiǳę, żeś est kawaler pięknego serca i umysłu takiego, ak przynależy. Za
otwarte postąpienie two e przeciwko mnie i pilność, z aką dbasz o mo ą o tobie opinię,
szczerze ci ǳięku ę; zaś co się tyczy dalszego mego postępowania w tym domu, to bęǳie
ono zawisnąć od tego, akie natchnienie położy Bóg w duszę mo ą; to ci tylko na teraz
powieǳieć mogę i muszę, iż lubo za tym, że mi się Zosia podobała, czego nie ta ę, wcale
eszcze nie iǳie, żebym miał zaraz konkurować o nią, to ednak, eżeli uż raz takie po-
stanowienie uczynię, od niego mnie ani starościc, ani ty, ani wszyscy Mazurowie wąsami
nie odstraszycie; bo uż taka est mo a natura, że kiedy pĳę, to do dna, kiedy bĳę, to na Szlachcic, Obycza e, Natura
śmierć, kiedy komu służę, to całą duszą; więc i kiedy konkurować zacznę, to uż pewno
pierwe nie ustanę, póki albo mnie diabeł nie weźmie z kretesem, albo panna nie bęǳie
mo ą. Ale co tam o takich rzeczach rozprawiać, które robić potrzeba! Przyszłość wszyst-
ko okaże, tymczasem zaś chodźmy do pań, bo dale pomyślą, żeśmy na aką konferenc ę,
a nie z odwieǳinami w ich dom przy echali. — I biorąc go pod ramię chciałem iść, ale
on eszcze:

— Tylko słówko… albo nie, chodźmy do pań.

¹⁷⁸imać się (daw.) — zabrać się (do czego), chwycić się (za co). [przypis edytorski]
¹⁷⁹niepartykularny (z łac.) — tu: niepoǳielony. [przypis edytorski]
¹⁸⁰persewerować (z łac.) — trwać uporczywie w czymś. [przypis edytorski]
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Zatrzymałem się tedy i rzekłem:
— Wiem, coś chciał powieǳieć.
— No, cóż takiego?
— Chciałeś mnie pewno uważnym zrobić względem postępowania mo ego z Lgoc-

kim…
Uśmiechnął się na to Konopka, a też dodałem:
— Znasz mnie uż trochę, panie bracie, ponieważ wiesz, że luǳie upartego ducha są

akby ǳieci, które im więce im się czego zabrania, tym goręce się tego napiera ą, i tak
dale , i tak dale , więc podobno na lepie bęǳie, żebyśmy o te materii więce uż z sobą
nie mówili… nawet eżeli wola, da my sobie parol na to.

— Jeżeli ci się tak podoba — rzekł na to dumnie pan Konopka — to a nie mam nic
przeciw temu. Ja o te materii nic z tobą rozmawiać nie potrzebu ę.

— A a się będę starał, abym nie potrzebował rozmawiać o nie z tobą. Więc my dwa
o tym nigdy.

— Nigdy.
— Parol¹⁸¹?
— Parol. A… a akżeż bęǳie z drużbowaniem? — zapytał Konopka. Szlachcic, Mieszczanin,

Słowo, Obowiązek,
Obycza e

— Jak ty rozkażesz; mnie się zda e, że to tylko szewcy tak czynią, że eżeli się nie
porozumie ą w cechu, to uż się kłócą ze sobą i w domu, i na ulicy, i w gospoǳie, i na
proces i; szlacheckiego zaś zakonu to praedicatum¹⁸² est, że edno nieporozumienie, a na-
wet bitwa sama nie uwalnia nikogo od reszty, albo z dawna uż przy ętych, albo świeżo
co danym słowem oznaczonych obowiązków względem drugiego i drugich.

— Więc tamto manet¹⁸³?
— Manet sine nulla exceptione¹⁸⁴, chyba żeby niemożność.
— Ultra posse nemo obligatur¹⁸⁵ — dodał Konopka i z tym weszliśmy do sali. Tam

zastaliśmy wszystkich sieǳących i rozmawia ących, pani stolnikowa po staremu na kana-
pie, panny przy krosienkach pod oknem, Lgocki przy nich, a ǳiadek w swoim głębokim
krześle, przy którym stał stoliczek ze szklankami i na pół wypróżnioną butelką. ǲiadek
tedy do nas:

— No i cóż tam za sprawy tak pilne macie ze sobą, że nas zostawiacie samych? Może
konfederac a aka? He?

— Gǳież tam, mości dobroǳie u! — odpowieǳiał Konopka — pręǳe by konku-
renc a aka, kontrowers¹⁸⁶, kontrybuc a, a nawet i koniugac a niż konfederac a; a przy-
na mnie uż z daleka od wszelkie konfederac i aż do same śmierci, bo za edną uż mi
takie ad intende¹⁸⁷ dali nieboszczyk tatunio, że na samo e przypomnienie włosy mi się
eżą do góry.

— No, nie ma to być tak rozumiano — odpowie ǳiadek — eżeli dostałeś od o ca
w gębę, to nie za konfederac ę, eno za to, że ze szkół uciekłeś i bez ego pozwolenia,
a z niczym, ako lichy woluntariusz¹⁸⁸, nie ako obywatel do nie poszedłeś, a i pomimo to
eszcze założę się, że niechby eno, nie mówię formalne innotescenc e¹⁸⁹ albo uniwersały,
ale byle pogłoska, to ani luǳkie oko by cię tu nie za rzało.

— O! Co pan Konopka, to moze — odezwie się na to starościc, przysuwa ąc się
z krzesłem do Zosi — ale a uz się stąd ani rusę.

— A czy waszmość uż się kiedy ruszałeś? — spytałem a.
— A czemuz by nie? Służyłem psecie w pułku generała Bysewskiego.
— Wielki żołnierz musiał z waszmości być, ak to snadno¹⁹⁰ widać po ego fantaz i —

rzekłem na to, trochę na przekór Konopce.

¹⁸¹parol (z .) — słowo (honoru). [przypis edytorski]
¹⁸²praedicatum (łac.) — właściwość. [przypis edytorski]
¹⁸³manet (łac.) — pozosta e. [przypis edytorski]
¹⁸⁴manet sine nulla exceptione (łac.) — pozosta e bez żadnego wy ątku. [przypis edytorski]
¹⁸⁵ultra posse nemo obligatur (łac.) — nikt nie est zobowiązany czynić więce , niż może. [przypis edytorski]
¹⁸⁶kontrowers (z łac.) — sprzeczka, różnica zdań. [przypis edytorski]
¹⁸⁷ad intende (łac.) — do zapamiętania. [przypis edytorski]
¹⁸⁸woluntariusz (z łac.) — ochotnik. [przypis edytorski]
¹⁸⁹innotescencja (z łac.) — zawiadomienie, wezwanie. [przypis edytorski]
¹⁹⁰snadno a. snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
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Konopka się też na to odwrócił, przygryza ąc wargę, a pani stolnikowa się także skrzy-
wiła, ale Zosia się uśmiechnęła, co mnie barǳo pogłaǳiło po sercu; tymczasem zaś ǳia-
dek zawezwał nas, iżbyśmy się przysiedli do niego, a do mnie rzekł:

— A ty, Nieczu a, ponalewa nam wina.
Nalałem, podnieśliśmy szklanki i wypiwszy chórem za zdrowie dam, które z łaski

swo e przy nas się nuǳą, żaden z nas ust nie otworzył; my bowiem z Konopką zbiliśmy
się wza emnie z toru i wszelkiego do lekkie konwersac i konceptu, Lgocki snadź nigdy
nie był tym, który zabawić może rozmową, a kobiety podobno instynktem samym po-
znały, że akiś kwas est pomięǳy nami, i także się pokwasiły; ǳiadek tylko sam eden,
z duszą niedotkliwą na ǳisia i ży ącą tylko w przeszłości, pozostał taki, ak zawsze, zim-
ny, obo ętny na wszystko, zwinięty w sobie i winem ustawicznie popĳanym po trochę
się rozgrzewa ący. On też był pierwszy, który, od ąwszy drżącą rękę ze szklanką od ust
i oparłszy ą o węzeł litego pasa, począł w ten sens:

— Cóż to? Czy klasztor myślicie zakładać, że takie silentium¹⁹¹? Co?
— Smutne czasy, smutna dusza, toż nie ǳiwno, że i usta u wszystkich zamknięte,

mości dobroǳie u — odpowieǳiałem.
On zaś na to:
— Ot, gadasz! Że czasy smutne, mosanie, tego nikt nie zaprzeczy, daleko zresztą

szukać by tego, który temu winien. Smutne czasy, to prawda, ale nie przez siebie samych,
tylko przez luǳi, którzy w nich ży ą i są do niczego. Za mego życia były uż czasy daleko
smutnie sze; za Karola XII, któż nie pamięta, ak to było w o czyźnie, ale nam, luǳiom
krew ze krwi i kość z kości, wcale smutno nie było, i owszem, było nam barǳo wesoło. Bo
my sami byliśmy żywi, żwawi, pełni sił i naǳiei. Głupi byliśmy, ak ǳiś o nas powiada ą,
grubi i w obycza ach surowi, ale… nale mi wina.

Nalałem, a po chwili ǳiadek na nowo:
— ǲisia , mosanie, luǳie, osobliwie po miastach, okrutny rozum ma ą, gładcy są,

yzowani ak owieczki, pachną ak kwiatki, ale…
Wtem coś mocno zaturkotało przed gankiem, akoż ednocześnie wszedł służący sta-

ruszek i zapowieǳiał, że acyś ǳiwni panowie za echali.
— Czemuż ǳiwni? — spytała pani stolnikowa.
— Bo akoś ǳiwnie poubierani — odpowieǳiał famulus.
— Jeżeli e mość dobroǳie ka pozwolisz — rzekłem na to — to a do nich wyglądnę.
— Barǳo panu wǳięczną będę — odpowieǳiała pani na to, a a wyszedłem.
Kiedym z antykamery przez okno wyglądnął, za rzałem powóz wielki zielony, czterema

chłopskimi końmi zaprzężony około którego stały, to eszcze doń po coś sięgały, trzy dość
ǳiwne figury. Więc eden z nich był to średniego wieku a słusznego wzrostu mężczyzna,
w tabaczkowego koloru mundur, z aksamitnymi wyłogami i złotymi galonami ubrany; na
głowie miał małą peruczkę z harcapem¹⁹², halsztuk¹⁹³ wysoko podcięty, zresztą pluderki¹⁹⁴
wąziutkie, pończochy, trzewiki z ogromnymi sprzączkami, cieniutką szpadę w skórzane
pochwie przy boku i w trzy rogi zastosowany kapelusz z kolorową kokardą pod pachą.
Postawa ego była wzniosła i zdawała się dumną, twarz poważna, rysów pociągłych i na
pozór przy emnych — stał przy powozie i przez okulary, które ręką trzymał przy oczach,
patrzył wprost na okolicę.

Drugi był wzrostem eszcze wyższy, wiekiem uż prawie starości sięga ący, twarzy
eszcze pociągle sze i brody nad wielką miarę długie i graniaste , cery skórzane , bu-
dowy ciała mocne , suche i kościste . Ten miał wielką siwą perukę, z barǳo długim
w czarną taę owinionym harcapem na głowie; kapota na nim była czarnoszaraczkowa,
długa poniże kolan, halsztuk wielki włosienny, kamizelka czarna aksamitna, takież plu-
dry, czarne pończochy i trzewiki grube, ałowicze, bez wstążek i sprzączek. Ten trzymał
w lewe ręce chustkę zatabaczoną niebieską i tabakierkę wielką, blaszaną, prawą zaś w nos
ogromny pakował co siły proszek ów spec alny, który nazywa ą tabaką.

Trzeci, była to mała, ak cień tylko chuda, wygłaǳona, nęǳna figurka. Ten miał
twarz biedną, bladą i podsiniałą, oczy zielonego koloru tylko się na nie świeciły; peruki

¹⁹¹silentium (łac.) — cisza. [przypis edytorski]
¹⁹²harcap (z niem.) — warkocz. [przypis edytorski]
¹⁹³halsztuk (z niem.) — szeroki krawat. [przypis edytorski]
¹⁹⁴pludry (z niem.) — krótkie, bufiaste spodnie. [przypis edytorski]
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nie miał na głowie, tylko własne włosięta, długie a popielate, per modum¹⁹⁵ harcapa w tył
związał i zrzynkami zatłuszczone ta zsznurował; był na nim zresztą ak brązowego
koloru, wytarty i około rękawów poszarpany, halsztuczek czarny aksamitny na szyi, ale
tak wielki, że się cała broda z gębą aż po sam nos i uszy w niego chowała, kamizelka
żółta i ha dawerki¹⁹⁶ powyże kostek, lubo zima była, przecie tylko lekkie nankinowe.
Widać, gorąca dusza była w tym kawalerze. Stał on o parę kroków od tamtych, a z mi-
ną arcyusłużną i twarzą, wyszczerzonymi zębami o wewnętrzne wesołości świadczącą,
na pół pochylony w ukłonie, czekał zapewne swoich panów czy przełożonych łaskawego
skinienia.

Za powozem stał eszcze wóz prosty, sroǳe wypakowany, na którym sieǳiało dwóch
niby-żołnierzy i sługus akiś.

Obaczywszy to i wiǳąc zarazem, że ci przybyszowie tak sobie lente¹⁹⁷ przed gankiem
cuǳego domu poczyna ą i ani myślą się opowiadać, wyszedłem na ganek. Spo rzeli na
mnie, potem po sobie, ale żaden z nich nic nie mówił; tedy a do nich:

— Gospodyni tego domu zapytu e waszmościów, czym im służyć może?
Spo rzeli eszcze raz na mnie i eszcze raz po sobie, po czym ów w mundurze, który

się zdawał z nich być na starszym, zaszwargotał coś do mnie po niemiecku, a też na to:
— Przepraszam, ale nieświadom estem tego ęzyka.
Tedy on do tego mizernego, o którym wspomniałem na ostatku, znowu coś swoim

ęzykiem. W te że chwili przyskoczył ów do mnie w brązowym aku i zaciera ąc ręce,
i skacząc, coś pręǳiuteńko powieǳiał, ale i z tego nie zrozumiałem więce , ak tylko to,
że ów mówiący do mnie est Czech, bo mowa ego nie brzmiała tak, ak każda inna luǳka,
eno akby kto racę wypuścił. — Krżptrżtkrższ! — Ani edne samogłoski nie miał snadź
w całe gębie. Dopieroż ów średni, a na słusznie szy ze wszystkich, zażywszy pomaleńku,
a dokumentnie tabaki, odezwał się:

— Forsan dominatio vestra loquitur latine¹⁹⁸?
— A! Także gada ! Loquor¹⁹⁹, mości dobroǳie u.
Zaraz też rozmówiliśmy się, a że się im prezentowałem, kto i aki estem, więc i oni

zaraz mnie powieǳieli, że owo pierwszy z nich, ów mundurowy, est to kapitan od in-
żenierii cesarskie i nazywa się baron von Holmfels; drugi akiś tam Niemiec, cywilny,
nazwiskiem Streitenbach, a trzeci, ich pisarz czy aplikant, Czech rodem a Wlk nazwi-
skiem. Powieǳieli mi również, że adą w Karpaty, gǳie pomięǳy Jasłem a Nowym
Sączem ma ą akieś drogowe czynności.

— A, toście się panowie niedobrze wybrali — rzekłem im na to — ponieważ nie masz
tędy dróg sposobnych dla tak wielkich i ładownych wozów; ledwie się tu na dą itinera²⁰⁰,
i to periculosa²⁰¹.

— Periculosa? — zawołał pan Streitenbach, przeciąga ąc twarz eszcze na pół łokcia.
— Nie periculosa dlatego — odpowieǳiałem przestraszonemu Niemcowi — iżby na

nich bito lub obǳierano, ale dlatego, że są wąskie i wywrotne.
— A! To wiemy — odpowieǳieli — bośmy uż ich praktykowali od rana; ale to uż

mnie sza o to, za kilka lat będą one insze w całym tym kra u.
— Więc o cóż choǳi waszmościom?
— Nam choǳi o to — odpowieǳiał z nich eden — że od rana eǳiemy i aniśmy

koni nigǳie nie popasali, ani sami się pokarmili. Wstępowaliśmy uż do kilku karczem,
ale nigǳie nam nic nie dano, a do tego eszcze we wszystkich tak brudno, że gdyby i co
było w nich do eǳenia, tobyśmy się nie mogli odważyć wziąć w usta.

Mówili to z wielką grzecznością i nieśmiałością, co mnie dosyć ǳiwiło, bo ile o tych
panach słyszałem, to nie zawsze i nie wszęǳie grzecznie sobie poczynali; wszakże bądź co
bądź, odpowieǳiałem:

¹⁹⁵per modum (łac.) — na kształt. [przypis edytorski]
¹⁹⁶hajdawery (z niem.) — obszerne spodnie. [przypis edytorski]
¹⁹⁷lente (łac.) — spoko nie. [przypis edytorski]
¹⁹⁸forsan dominatio vestra loąuitur latine? (łac.) — może waszmość pan mówi po łacinie? [przypis edytorski]
¹⁹⁹loquor (łac.) — mówię. [przypis edytorski]
²⁰⁰itinera (łac.) — dróżki. [przypis edytorski]
²⁰¹periculosa (łac.) — niebezpieczne. [przypis edytorski]
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— Waćpanowie trafiliście do takiego domu, w którym są same kobiety, nie masz więc
gospodarza, który by ich mógł przy ąć; ednakże odpoczynku i posiłku, aki naprędce się
zna ǳie, nikt wam tu nie odmówi. Proszę za mną.

Spo rzeli znowu po mnie, znowu coś zaszwargotali do siebie, po czym ten mundurowy
rzekł do mnie z wielką grzecznością:

— Proszę pana na słówko.
Wziąłem go więc ze sobą i zaprowaǳiwszy do sieni, stanąłem gotowy do słuchania;

rzekł tedy:
— Niech się panu to ǳiwno nie zda e, że nam rozum nakazu e taką ostrożność, ale

nim w ten dom wstąpimy, musimy się pana zapytać, czy osoby nasze tu będą bezpieczne?
Nie iǳie tu o mnie, bo a estem kawaler i żołnierz i ani na skryte postępowanie przeciwko
sobie zasługu ę, ani tak barǳo się bo ę; ale tamci panowie piórowi nie są usposobieni do
bó ki; nadto eszcze, wyprawę tę lubo przedsięwziąłem z wyższego rozkazu, ednakże drogę
obróciłem tędy uż na mo ą własną odpowieǳialność i przyznam się panu, że mi się to
cale inacze wydawało, kiedy sieǳiałem w poko u i wyprawę tę wytykałem na mapie. Nie Gość, Obycza e, Gospodarz,

Polak, Niemiecǳiw się pan więc, że tak estem ostrożnym, a to o tyle barǳie , ile że panu wiadomo być
musi, aki wypadek stał się niedawno z dwoma kolegami naszymi w Sanockiem.

— A tak! — odrzekłem smutno i do głębi me duszy wzruszony. — Wiadomo mi
to, niestety! Jednego pan Kra ewski w Terce kazał za poły sukni gwoźǳiami przybić do
ściany, a drugiemu pan Bal dał kilkaǳiesiąt bizunów na progu.

— No, więc wiǳisz pan — rzecze mi, baron Holmfels — więc czy bęǳiemy tuta
bezpieczni?

— Mości panie — odpowieǳiałem na to z niecierpliwością — za ten czas²⁰², które-
go waszmoście potrzebu ecie do namysłu, nim w dom szlachecki na gościnę wstąpicie,
myśmy czasu wo ny dobywali fortecę, ale to nic, każdy naród ma swó obycza . Tymcza-
sem mogę wam to zaręczyć, że w akikolwiek dom w tym kra u zaproszeni wstąpicie,
możecie być pewni, że wam i włos z głowy nie upadnie; nawet gdyby kto obcy napaść
was chciał pod tą strzechą, to tylko po trupie gospodarza mógłby was dosięgnąć. Takie są
prawa gościnności słowiańskie , nigdy i nigǳie eszcze aż po sam Kaukaz i lody Syberii
nieprzekroczone ani zdeptane!

— O tak! Taki est obycza słowiański! — odezwał się Czech ze dworu, który z lekka
podsłuchiwał pod drzwiami.

— Proszę panów do izby.
Zabraliśmy się więc i poszliśmy. Kiedyśmy weszli, wiodę a tych gości wprost przed

kanapę, aby ich prezentować gospodyni; ale na pierwszy zaraz ǳiadek wstał, rękę po sta-
remu przyłożył do czoła, spo rzał na nas i zaraz czapeczkę swo ą wziął pod pachę i odszedł.
Lgocki zaś, obaczywszy ich, parsknął od śmiechu, mówiąc:

— Hi, hi, hi! Niemiec.
Pani stolnikowa się także nie lepie znalazła, bo niebawem po prezentac i wyszła do

innych poko ów; panienki, przypatrzywszy się cuǳoziemcom i ich ubiorom, także się
powysuwały, za nimi zaraz Konopka; Lgocki stał eszcze aką chwilę i oglądał harcapy
z bliska i trzewiki, i sprzączki, ale i ten, parsknąwszy eszcze kilka razy, odszedł; wszystkie
więc obowiązki gospodarskie zostały się na mnie. Gniewało mnie to, ale zresztą trudnoż
się było gniewać; lat temu uż kilkaǳiesiąt i takie to eszcze przesądne były natenczas
zdania i uprzeǳenia.

Uważali to nowo przybyli i pan Streitenbach grubo coś na to mruczał po niemiec-
ku; nie rozumiałem go wprawǳie, ale wiem, że pewno komplimentów nie gadał. Czech,
który snadź strusi na wszystko miał żołądek, ośmielony i kontent, że stanął na szlifowa-
ne posaǳce, choǳił od kąta do kąta i przypatrywał się obrazom i sprzętom, ale baron
zaasował się tym widocznie, akoż po chwili rzekł do mnie z westchnieniem:

— Pan się zapewne wychowywałeś gǳie za granicą?
— Nie, panie — odpowieǳiałem — nie tylko nie za granicą, ale nawet ani w szkołach

publicznych; wiek ǳiecinny i pacholęcy przepęǳiłem w domu mo ego o ca. — Wszakże

²⁰²za ten czas (daw.) — przez ten czas, w tym czasie. [przypis edytorski]
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wiǳąc, że pan baron z trudnością wysławia się po łacinie, spytałem go, ażali²⁰³ nie zna
ancuskiego ęzyka.

— I owszem — odpowieǳiał mi — mówię nim dosyć płynnie.
Rozmawialiśmy tedy dale uż po ancusku, a że akoś zaraz przyszliśmy w te roz-

mowie na materię szlachectwa i opowiadaliśmy sobie, ak to z tym est i na Niemcach,
i w Polsce, toż i nietrudno było mi poznać, że mam do czynienia z człowiekiem dobre-
go rodu, starannego wychowania i piękne głowy, co mi ciężar zastępowania gospodarza
o wiele znośnie szym uczyniło. Niebawem zastawiono coś do eǳenia, akieś mięsiwa,
chleby i napo e; rzucili się na to tamci dwa wygłoǳeni z wielką fantaz ą, osobliwie
Czech zmiatał potrawy pewno daleko zgrabnie , niźli spisywał species facti²⁰⁴, baron tylko
akiś był smutny i tak mięsa, ako i słodycze kostniały mu w gardle. Wiǳąc to, rzekłem
do niego:

— Waszmość panu przecie coś eszcze innego oprócz te podróży musi ciężyć na ser-
cu, bo użciż trudno przypuścić, żeby sama obawa akiego napadu lub niespoǳiewane
awantury mogła mu napęǳić tak octowego humoru, zwłaszcza że waszmość sam, ak
powiadasz, nie tak barǳo się boisz…

— Pan masz słuszność — odpowieǳiał kapitan — sama podróż ninie sza nie est
mo ego humoru przyczyną, ale ona otworzyła mi oczy na wiele innych rzeczy, o których
przedtem dobre wprawǳie, ale nieprawǳiwe miałem wyobrażenie.

— Nie wchoǳę w to, co tam w rzeczy poruszyło w panu tego nielitościwego robaka,
ale nietrudno mi się domyśleć, że waćpan zna du esz się w położeniu tego, który z impe-
tem i z wielką fantaz ą wszedł do zdobyte i wedle swego mniemania całkiem oczyszczone
fortecy, a tymczasem zastał tam nie tylko dość silną załogę, ale powietrze nawet zatrute.

— E ! Nie turbu się²⁰⁵ waszmość o nas — rzecze Streitenbach — wiemy my, ak co
zrobić. U nas ǳisia est taka siła ducha, że przed e same ednym tylko dmuchnięciem
wszystko padać musi na ziemię.

— No! — rzekłem. — Ja bym sobie życzył, żebyś waszmość choć raz dmuchnął na
mnie… albo wiecie co, est was tu trzech, dmuchnĳcie wszyscy trze trzema duchami,
a a uż sam eden stanę li z serpentyną albo i bez serpentyny!

— Ale to co innego.
— Ba! — zawołałem. — Ja rozumiem, że co innego… i rozumiem, gdybyście tak

czarownie dmuchać umieli, to bylibyście pewno dobrze dmuchali w Wiedniu, kiedy was
bisurmaństwo przygniotło, a zresztą i ǳisia echalibyście dale i dmuchali przed siebie,
a ani myśleli o akim napaǳie na was albo o akie awanturze.

— Otóż nie boimy się.
— Tuta nie macie się bać czego, bom wam powieǳiał, że wam włos z głowy nie

spadnie; ale tam dale w górach zawsze raǳę ostrożność, bo tu luǳie siły może w duchu
nie ma ą, ale ma ą w rękach, i duchów się nic a nic nie bo ą, a broń Boże waszmość na nich
dmuchać… teraz umysły podrażnione, mogłaby w rzeczy wypaść akaś nieprzy emność.

— Nie boimy się! — powtórzył pan Streitenbach, pociąga ąc wielki haust wina.
— To chwała Bogu — rzekłem — ale i niebo ów wilcy ada ą.
— Nie z eǳą nas.
— Boska w tym wola.
— Nie boska, ale nasza.
— Wasza? Niechże i tak bęǳie! — odpowieǳiałem i zakończyłem tę nudną dysputę

z zarozumiałym na swego ducha Germanem, bo to wtedy eszcze było tak, że człowiek by
i sam za siebie nie ręczył; krew nie woda, a młody nie lubi być pobitym ani też przegada- Młodość, Walka
nym. Niemiec by mnie był duchem swoim pobił, i pewno pobił, bo to o nich powiada ą,
że każdy z nich więce ma w głowie nauki niż biskup aki albo rabin co na uczeńszy, a nuż-
by mnie się było zachciało odbić się ręką i przykry by był się stał ewenement, o którym
by może uż ǳiś po kronikach pisano, za dowód barbarzyństwa naszego go stawiąc.

Tymczasem zaczęło się zmierzchać po trochę; goście, pomimo ducha swego, ani myślą
wy eżdżać, tylko popĳa ąc wino, gada ą a gada ą. Już i Holmfels nawet przysiadł się bliże
i do wina, i do rozmowy się wmieszał. Kłopot z tym oczywisty. Musiałem wy ść do pani

²⁰³ażali a. azali (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]
²⁰⁴species facti (łac.) — stan naprawy. [przypis edytorski]
²⁰⁵turbować się (daw., z łac.) — martwić się. [przypis edytorski]
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stolnikowe , iżby e woli zasięgnąć, ak sobie postąpić w tym razie. Zastałem ą w trzecim
poko u od sali wraz z córkami i gośćmi i wesoło tam było pomięǳy nimi; ǳiadek tylko
sieǳiał w kącie w skórzanym krześle i opuściwszy głowę na piersi, zdał się martwym lub
skamieniałym. Tylko com wszedł do poko u, rzecze do mnie pani stolnikowa:

— Cóż tam goście?
— Nic — rzekłem — sieǳą.
— Barǳo waszmości ǳięku ę, żeś mnie zastąpił w tym przykrym razie; rozumiem

to, że gościnności nie można odmawiać nikomu, ale zawsze mile by mi było, gdyby uż
sobie od echali.

— Łatwo to powieǳieć, mościa dobroǳie ko — odpowieǳiałem — ale oni podobno
troszeczkę się bo ą i ani myślą wy eżdżać.

— Jakżeż? To będą nocować?
— Zapewne, że będą.
— No i cóż tu zrobić?
— Nic nie zrobić; zabierzcie się, asaństwo, i wy dźcie do sali, eden z tych Niemców

est kawaler i szlachcic, mówi po ancusku i wcale do rzeczy est, z tym sobie możecie
panie rozmawiać, a tamtych drugich uż a biorę na siebie. Bo cóż robić przez cały wieczór?

— Co mówicie, panny? Pó ǳiemy?
— Chodźmy, mamo; cóż w tym est złego? — odpowieǳiała Zuzia.
Wyszliśmy więc wszyscy prócz ǳiadka, który z Konopką wyniósł się do swego po- Niemiec, Polak, Obycza e,

Gość, Zabawako u; tu zaś przyniesiono światła; pozbierano ze stołu i zaraz pan Holmfels przysiadł się
do gospodyni domu i począł z nią grzeczną rozmowę. Zrazu szło akoś nudno i cicho,
ale że Holmfels był to kawaler światowy i ze wszystkimi trzema damami umiał utrzy-
mać konwersac ę, więc się też niebawem ożywiło. Wkrótce baron siadł do klawicymbału
i przygrywał różne piękne melodie; pokazało się też, że Czech, ako to u nich zwycza em,
umiał grać na skrzypcach, wyszukano mu więc tego instrumentu pomięǳy sługami; gra-
li tedy obadwa, wtóru ąc sobie, myśmy słuchali, a nareszcie i Konopka, który także był
muzykalny, zasiadł do klawicymbału; a rozmawiałem ze Streitenbachem i dworowałem
sobie z Czecha, na co się stary Niemiec uśmiechał i potakiwał; Holmfels zaś ak usiadł
przy Zuzi, ak e wziął prawić akieś tam rzeczy, tak i przesieǳiał tam póty, póki cale grać
nie przestano, a może i dłuże eszcze sieǳiał, czego a uż nie wiǳiałem, bo pokazało
się, że pan Streitenbach est budowniczy z profes i i uczył się tego na akademiach, a że
a z ǳiecka prawie miałem wielkie zamiłowanie w te sztuce, tedy nie zaniedbałem te
sposobności, aby się o wiele ciekawych, a u nas tylko ze słyszenia zna omych rzeczach za-
informować. I tak się zagadałem z tym Niemcem, żem ani uważał, co się tam dale ǳiało
w sali, aż mnie krzyk i szelest akiś obuǳił. Spo rzę a, aż tu wiǳę ako Czecha okrążyli
i panny, i kawalerowie z wielkim hałasem i śmiechem. Przystąpiliśmy bliże , a on im
pokazu e akieś sztuki łamane, to ze świecami, to z pierścionkami, to z innym rupieciem.
Dopieroż biegać za nim, łapać go i śmiać się do rozpuku, przy czym uż to Lgocki prym
trzymał i na więce dokazywał. Nawet pani stolnikowa się z kanapy ruszyła i do gry te
wmięszała, i tak z owymi Niemcami, przed którymi zrazu wszyscy pouciekali, oswoili się
wszyscy pomału, akby z dawnymi zna omymi i sąsiadami, niektórzy nawet, ak Lgocki,
aż konaterni²⁰⁶ nawet z nimi się nie ka ali²⁰⁷. Wszakże, kiedy po ukończone zabawie do
wychodu się zabierali, nikt ich ani ednym słowem nie zatrzymywał, a wszyscy z wielką
grzecznością dobre nocy i szczęśliwe podróży życzyli.

Ja uż musiałem mó gospodarski obowiązek do dna samego wypełnić i odprowaǳić
ich eszcze do oficyn na nocleg, gǳiem miał sposobność przypatrzyć się, z akimi to
wygodami ten naród eźǳi, ako ma ą ze sobą i miednice do mycia się, i bety, i piernaty,
i papiery, i pióra, i talerze, i imbryki, i Bóg nie wie co eszcze, a na koniec i usłyszeć
od barona na uroczystsze zapewnienie ich dla mnie wǳięczności, który rzekł do mnie te
słowa:

— Miło mnie est na koniec wyrazić panu na szczersze nasze poǳiękowanie za tak
gościnne w tym domu przy ęcie, a o ile nic mnie nie zbĳe w tym przekonaniu, że gdyby
nie nasze tak szczęśliwe się z panem tuta spotkanie, toby nam było drzwi przed no-

²⁰⁶konfraternia (z łac.) — bratanie się. [przypis edytorski]
²⁰⁷kajać się — tu: wzbraniać się. [przypis edytorski]
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sem zamkniono, o tyle proszę być pewnym, że a przyna mnie za na szczęśliwszą sobie
poczytam tę chwilę, w które będę mógł panu grzeczność grzecznością odpłacić.

Tamci dwa tylko, widać luǳie prości i grubi, lubo, ak sami mówili, wielkiego du-
cha, pożegnali się ze mną obo ętnie i chłodno, grzeczność mo ą, ba! dobroǳie stwo,
poczytu ąc sobie za spełnioną powinność.

Na drugi ǳień rano Niemcy od echali, my zaś pozostali, zgromaǳiwszy się przy
śniadaniu; z wczora sze , tak niespoǳiewane wizyty mieliśmy bu ny przedmiot do kon-
wersac i i eżeli zabawny przepęǳiliśmy wieczór z nimi przytomnymi, to ranek bez nich
eszcze był zabawnie szy, bo mnóstwo przypomnień i uwag nad tymi nowymi w kra u
naszym figurami czynionych nieraz do chóralnego śmiechu pobuǳić nas musiało. Zuzia
tylko, która nie wieǳieć dlaczego ustawicznie w obronie Niemców stawała, i ǳiadek,
który mi po kilka razy wyrzucał, ak mogłem cuǳoziemców w dom wprowaǳić i pozba-
wić go wieczoru, po którym on sobie tak wiele rozrywki obiecywał, nie poǳielali ogólne
wesołości nasze . ǲiadek nawet, rozegrzawszy się winną polewką i wpadłszy na dobry Niemiec, Religia, Obcy,

Diabeł, Czarownica,
Zabobony

tor elokwenc i, na poparcie swoich zarzutów niestworzone rzeczy nam plótł o tym na-
roǳie, utrzymu ąc, że tenże od Kościoła Bożego odstąpiwszy, diabłu duszę zapisał za to,
żeby przez tę moc nadluǳki rozum posiadł i całą ziemię pod swo e panowanie zagarnął.

— To, mosanie, są rzeczy — mówił ǳiadek — o których mało kto eszcze wie na
świecie, ale a, który kra ten cały stopa za stopą przeszedłem, wiem to doskonale, bo tam
w każde chacie o tym gada ą. Duch ten, którym oni się tak chlubią nad inne narody,
to nie est żadna ba ka, mosanie, bo tam est duch w same rzeczy, ale duch zły, czarny
książę światów poǳiemnych, który się na miliony cząsteczek pokra ał i w tamtych luǳi
powłaził; a kto by temu wiary dać nie chciał, ten niech się tylko nad tym zastanowi, że co
tylko na zgubę i umartwienie biednych luǳi wynaleziono, to wszystko wyszło z tego ich
ducha. Proch strzelny, druk, karty do grania i kości, wszystko to oni wymyślili, a wiele
eszcze innych rzeczy wymyślą na zgubę ciał i dusz luǳkich, to obaczycie.

Na próżno przekładałem ǳiadkowi, że ani proch, ani druk, ak skoro tylko ta emnica
ich używania stała się pospólną całego człowieczeństwa własnością, nie są wynalazkami
zgubnymi; na próżno zarzucałem, że obadwa²⁰⁸ te wynalazki nie mogą od złego ducha
pochoǳić, kiedy zły duch tym narodem aż czasu Lutra zawładnął, a one o wiele eszcze
przed Lutrem uczynionymi zostały — ǳiadek nie dał sobie ani co mówić o tym, ucina ąc
spór tymi słowy:

— Ale co ty mi gadasz! Jeszcze ani ciebie, ani was wszystkich, ak tu esteście, nie
było na świecie, kiedy a uż byłem na Niemcach i to wszystko od katolików, którzy się
tam eszcze w sekrecie chowa ą, słowo w słowo słyszałem. Zresztą, co tam długo argu-
mentować; nie dosyć, że mi to od naocznego świadka wiadomo, ak mo a macocha przez
Niemców porwana, skoro tylko się nogą ziemi tamte sze dotknęła, czarownicą się stała,
ale idąc sam przez kra ten, w którymkolwiek domu we czwartek na nocleg stanąłem, to
wszęǳie sam na własne oczy wiǳiałem, ak gospodyni domu zaraz z wieczora nastawiała
akieś warzywo w kotle do ognia, a pies lub kot siadłszy koło kotła, warzechę w łapie
trzymał i szumowiny zbierał. Po ugotowaniu te strawy każda z nich na miotłę siada-
ła i zaszwargotawszy słów kilka, z dymem przez komin ulatywała. Ba, i żeby to eszcze
— ciągnął ǳiadek dale , popĳa ąc winną polewkę — na samych czarownicach się koń-
czyło, nie byłoby to może tak barǳo ǳiwnym, bo i u nas tego nasienia niemało; ale
to tam, gǳie spo rzysz, wszęǳie ludnie od samych duchów na ziemi niżeli od luǳi.
Tam w ziemi mieszka ą koboldy²⁰⁹, w drzewach drzewne, w woǳie wodne, w powietrzu
powietrzne duchy. Więc el w postaci maluteńkich panienek z rozwiniętymi włosami,
które za muchami i motylami lata ą; w woǳie niksy, wǳięczne panny ży ące, ale zimne
ak lód, i kawalerowie wodni, piękni i w niczym od innych się nieróżniący, tylko w tym,
że włos u nich mokry i miasto luǳkich rybie zęby ma ą w gębie — i edne, i druǳy
przychoǳą często na tłoki²¹⁰ wie skie albo na muzyki do karczem, a Niemcy tańcu ą
z nimi brat za brat. Pokazywano mnie ich na własne oczy, nawet owych karzełków wi-
ǳiałem, którzy w skalnych szczelinach na polu i lasach albo pod podłogami w domach
mieszka ą i często do plewienia, do żniwa, a na więce do otrząsania owoców w sadach

²⁰⁸obadwa (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwa. [przypis edytorski]
²⁰⁹kobold — duch opiekuńczy, karzeł. [przypis edytorski]
²¹⁰tłoki (daw.) — pastwiska [przypis edytorski]
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gospodarzom się wyna mu ą; na górze te byłem, w które wnętrzu w wielkich wykutych
salach cesarz ich, Karol Wielki, ze wszystkimi wo skami swoimi sieǳi i czeka tam na
akiś ǳień przeznaczony, w którym ma wy ść na wierzch i wszystek świat pobić… A ty
mi pleciesz akieś tam filozofie i negu esz to, co na własne oczy wiǳiałem!… Hm!… —
skończył i popił winne polewki.

Na takie dictum²¹¹ nie miałem co odpowieǳieć, akoż i Konopka dodał:
— Ale to nie ma wątpienia, we wszystkich niemieckich książkach stoi to asno ak

na dłoni.
— O, o! Prawda, wszakże i ty byłeś na Niemcach — rzekł ǳiadek do Konopki —

powieǳże sam, czy tak nie est?
— Ale tak, tak — odpowieǳiał Konopka.
— No, więc czegóż potrzeba?
Uśmiechnął się do mnie Konopka, a też do niego i przestaliśmy mówić o te materii,

tymczasem zaś pani stolnikowa:
— Ale co tam, czy są duchy na Niemcach, czy ich nie masz, nas to mało obchoǳi,

tymczasem to dla nas ważnie sza, że ci, którzy tu byli wczora , to byli szczerzy luǳie
z duszą i ciałem, a co na ważnie sza, i z właǳą nad nami. Ja też eszcze raz grzecznie
ǳięku ę panu skarbnikowiczowi, że mi ich gościnnie przy ął i zabawił, bo kiedy uż Pan
Bóg tak dał, że losy w ich ręce złożone, to niechże nie myślą, że a z nimi chcę wo ny lub
akie niezgody. Teraz zaś mówmy o tym, co nas na bliże dotyczy.

— Słuchamy z uwagą — odpowieǳiałem.
— Nie masz co długo słuchać — rzekła gospodyni — oto, aby się ǳieci mo e cokol-

wiek zabawiły, chcę na ostatni wtorek dać niewielką zabawę u siebie. Spoǳiewam się, że
i pan skarbnikowicz zostanie.

— Na mile mi bęǳie spełnić rozkaz e mości dobroǳie ki — odpowieǳiałem —
ale do ostatniego wtorku to eszcze z półtora tygodnia.

— No i cóż to przeszkaǳa? W szlacheckim domu, a nawet w pokrewnym, dni kil-
kanaście posieǳieć, sąǳę, że panu przykrości nie zrobi.

— Przykrości? — odpowieǳiałem. — Na żaden wypadek, i owszem, przy emność
i miłą rozrywkę; ale z końmi i ludźmi…

— Ot, elegant! — zawołał ǳiadek. — Nie bó się, nie bó , spichrza całego nie wy-
próżnisz i wołów dla ciebie bić nie będą.

— Więc podda ę się z chęcią i gotowością woli asaństwa dobroǳie stwa — odpo-
wieǳiałem z ukłonem i sercem pełnym ukontentowania — ten tylko sobie wypraszam
warunek, żebyście mnie państwo przez ten czas do akie roboty użyli, abym wam darmo
chleba nie psował.

— Może i robota się zna ǳie — odpowieǳiała gospodyni. — Ot! Rankami bęǳiesz
nam waszmość Pismo święte czytywał.

— Ze mną bęǳiesz pĳał miód po obieǳie — rzekł ǳiadek.
— Mnie pan skarbnikowicz bęǳie ha do krosienek rysował — rzekła panna Zu-

zanna.
— Mnie zawczasu zatrzymasz izbę w oficynie, abym się miał gǳie przespać po balu

— rzekł pan Konopka.
— I mnie także — dorzucił Lgocki, i tak wszyscy sobie coś dysponowali, edna tylko

Zosia niczego nie wymagała ode mnie, ak gdyby chciała mi dać do zrozumienia: a na
mnie się bęǳiesz patrzał tylko i to bęǳie dla ciebie robota, może nawet na cięższa ze
wszystkich.

Kawalerowie zostali się eszcze na obieǳie, po czym od echali, zostawia ąc mnie sa-
mego z domownikami i obowiązkami świeżo co na mnie powkładanymi.

Gdyby kto inny na moim mie scu został się był w Źwierniku i wieǳiał o tym, że mu się
z ǳiewięćǳiesięcioletnim ǳiadkiem, niedosłyszącym i częście nudnym niżeli zabaw-
nym, z panią stolnikową zwycza nie przez większą część dnia z niewiadomych przyczyn

²¹¹dictum (łac.) — stwierǳenie. [przypis edytorski]
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kwaśną i umartwioną, z Zuzią próżną i snadź komplimentami czy kaprysami zepsutą pa-
nienką, a na koniec z piękną wprawǳie, barǳo piękną, ale niewielomówną i obo ętną
mu Zosią półtora tygodnia bez żadne odmiany przepęǳić przy ǳie, toby był zdespero-
wał z kretesem, a może nawet, wielką etykietę odrzuciwszy na stronę, uciekł zawczasu.
Ja atoli za te półtora tygodnia ledwie bym był nie oddał mo ego uǳiału w na pięknie -
sze , z pierwszym wo skiem całego świata stoczyć się ma ące batalii. Bo i akżeż to peł-
ne niewypowieǳianego wǳięku, pełne niezna omego mi dotąd szczęścia były wszystkie
dnie owe i wszystkie wieczory! Jakiż to ra ski świat się wtedy otwierał dla mnie co ra-
na, akich cudownych marzeń kraina mnie obe mowała co nocy! Jakimże to bogactwem
na wǳięcznie szych uczuć przepełniało się serce, akim czystym i asnym płomieniem
błyszczała dusza mo a!… Boże! Jakże wielkim Ty esteś i ak pełną cudów est wszęǳie
Twa ręka! Jakiż to ra Ty musisz dla sprawiedliwych mieć w niebie, kiedy uż taki da esz
niektórym na ziemi! O, O cze niebieski! Jeżeli który z tych ziemskich płazów, którym
Pismo podobieństwo Two e przyznało, wątpił o Two e nad tą ziemią opiece, eżeli któ-
ry zachwiał się w wierze w cudotwórczość Twe dłoni, eżeli który odrętwiał na sercu
i zaparłszy się trwogi piekła, lekkomyślnie pogarǳił tym ra em niebieskim, który Ty
wiecznie ukwiecasz i chowasz dla Twoich wybranych — eżeli czy e serce, mówię, czy
to ziemskimi cierpieniami zwarzone, czy pod gorącymi wichrami zarazy lub pokusami
rozumu upadło i zwiędło, i adem przesiąkło, i żółcią zalane milczy, kiedy rozum spienio-
nymi wargami przeciwko Two emu słowu się miota: — o Panie! Wróćże takiemu tylko
trzy dni pierwsze wiosenne miłości, a w nie ob awisz mu się w całe Two e cudowności
i mocy — wróć mu miłość czystą i nieskalaną, a dasz mu wiarę tak silną i wielką, aką
miał Syn Twó i owi, którzy za nią konali na krzyżach i w katakumbach.

Nie byłem nigdy dotknięty złym duchem niewiary, nie rozpadała się dusza mo a pod
ciosami zwątpienia, nie sięgałem nigdy ednookim rozumem moim w granice prawd nie-
tykalnych, ale serce mo e, choć młode, ukąpało się uż nieraz w krwi kipiące bałwanach
i w nich nieraz zakrzepło. Były czasy, kiedym wśród wo en strasznych i złowrogich, sam
odarty i ranny, i głodem wymorzony, i tuła ący się nęǳnie, takem uż był upadł na
duchu, żem Cię, Boże, goręce błagał o śmierć niż kto o zbawienie. Zapomniałem o o -
cu natenczas, o roǳinie, o krewnych moich, o przy aciołach. Tyś sam, Panie, może mi
zniknął sprzed oczu natenczas! Bo zwarzona dusza mo a zamierała uż wtedy w gasnącym
ciele i ostatnimi drga ąc siłami, śniła tylko chleb dawno niewiǳiany i trupy wszęǳie
porozrzucane, wodę orzeźwia ącą i krew zastyga ącą na ziemi.

Były czasy, w których dnie i noce klęczałem u trumny mo ego roǳica, potem u grobu
ego, sierota, opuszczony, nieznany, sam, ze łzami tylko i sercem pokrwawionym na te
zimne , obo ętne , chciwe cuǳego grosza, cuǳych boleści, cuǳych łez chciwe ziemi!

I przyszły na koniec eszcze czarnie sze chwile na sierotę. Wśród nich uż ziemia znikła
sprzed oczu moich… i tumanami wleczonymi za sobą cały świat mi zakryła. Nie wieǳia-
łem uż, żali²¹² ży ę i czy ląd mam przed sobą, czy morze, czy mgły, czy powietrze. Martwy
byłem, głuchy i nieruchomy. Tylko czerwone płomienie biły w ciemne oczy me duszy,
i to nie wieǳiałem, czy bĳą od słońca dopala ącego się uż na niebie, czy od łun pożaru
gasnącego na popiołach spalone ziemi. Wszakże nie zaginąłem eszcze natenczas.

Ale tak bolesne wrażenia w same młodości odebrane, owe cierpienia, które w miękkie
eszcze i niehartowne uderzyły serce, zostawiły ślad niezatarty po sobie. I eżeli to, że śród
nich nie upadłem lub nie obłąkałem się na bezdrożach zwątpienia albo rozpaczy, że za
przykładem innych sumienia mego nie oddałem w służbę chciwego władcy rozumu, mam
do zawǳięczenia owe wierze święte , dla które żyłem, biłem się i konałem; to to, że mi
się na nowo świat życia otworzył, że mi krwią świeżą zagrało serce, żem otworzył oczy na
wiosnę ziemi, uszy na śpiewanie słowików, duszę na cuǳe szczęście, żem zgoła na nowo ku
światu wyciągnął ramiona, tom winien tylko owe pierwsze niepokalane miłości, którą
we mnie obuǳiła kobieta! O! Gdybyż wiecznie w sercu luǳkim mogło trwać pierwsze
miłości uczucie!

Owe półtora tygodnia, przez które bawiłem w Źwierniku, przeszły mi prędko i prawie
niespostrzeżenie. Obuǳiwszy się z na pięknie szych snów nocnych i odmówiwszy swo e
osobne pacierze, szedłem coǳiennie rano — do familĳnego grona i odczytywałem mu

²¹²żali a. zali (daw.) — czy, czy też. [przypis edytorski]
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modlitwy poranne i świętych żywoty; potem szliśmy do śniadania, przy którym ǳiadek,
gęsto popĳa ąc winną polewkę, rozpowiadał różne rzeczy o dawnych czasach. Starzec ten
siwowłosy im więce pił akiegokolwiek gorącego napo u, tym trzeźwie szym się stawał na
umyśle, tym silnie szym pamięcią i żywszym na duszy. Trunek tylko czynił go żywszym,
trunek rozwiązywał mu usta, podniecał dowcip i zapomniane wywoływał obrazy. Kiedy
w wazie polewki szczere dno się pokazywać zaczęło, to uż eno spisywać było wszystko, co
z ego sinych ust wychoǳiło — spisywać i na wieczne czasy chować dla potomności. Ale
nie z każdym to tak est na tym świecie: bo podczas kiedy eden dopiero po gąsiorze sta e
się mądrym, drugiemu gąsior cale odbiera rozum, aki miał po trzeźwemu, a nie eden i po
trzeźwemu, i po pĳanemu ak gąsior. Po śniadaniu, a przy ǳiadkowych powieściach, pa-
ni stolnikowa odchoǳiła do gospodarstwa, panny zaś zasiadały do akichś robótek. Póki
więc ǳiadek pił i rozprawiał, a tylko półgębkiem mogłem z panienkami rozmawiać, ale
gdy uż ucichł i głowę zwiesiwszy na piersi, zwinął się akby ślimak w swo ą skorupę,
myśmy zaczynali nasze swawole i śmiechy. Wtedy siadałem do stolika i rysowałem Zuzi
kwiatki i szlaczki na szy ących się podszewkach, poszeweczkach, chustkach i innych bie-
liznach; Zosia trzymała mi przed oczyma wzory do tego i wskazywała, gǳie co dodać,
a gǳie wypuścić; opowiadaliśmy sobie przy tym różne ba ki lub powtarzali ploteczki,
niewinnie sobie żartu ąc z luǳi, ze świata i z siebie. Po obieǳie chaǳaliśmy do oranżerii
i mama nie broniła nam tego; tam pielęgnowaliśmy kwiateczki, obrywali z nich liście
zeschnięte, obcinali martwe gałązki, ustawiali doniczki w inny ład ako dawnie , rado-
wali się wonią tam falu ącą i ciepłem, i ową wiosną, którą sztuka luǳka potrafiła sobie
utworzyć śród zimy. Śród kwiatów i krzewów zielenie ących się pysznie i rozwĳa ących
się w świeże pączki i liście i a też ożywiałem się coraz więce , a serce mo e nastra ało
się coraz wyże , napełniało się wonią miłości i przepełniało nieraz, kiedy mu przyszło
promień Zosinego oka trochę dłuże wytrzymać. Stałem się też tak miękkim, słodkim
i u mu ącym, że do tygodnia pozyskałem sobie dobrą przy aźń u wszystkich; Zuzia na-
wet, która, ak się to późnie dowieǳiałem, zrazu mnie nie lubiła, która mnie upornie
i złośliwym przekąsem wypytywała o to, com to na ustroniu rozmawiał z Konopką, która
mnie nawet otwarcie wyrzucała mo e postępowanie ze starościcem, która na koniec nie
żartem skłóciła się ze mną o Niemców, Zuzia nawet przyzwyczaiła się do mnie; Zosia
tylko, więce milcząca i zamyślona, oprócz wǳięcznego czasem spo rzenia nie udarowała
mnie żadnym wyznaniem — ona z tymi dużymi, niebieskimi i akby zza mgły lekkie
wygląda ącymi oczyma, zdawała się być duszą gǳieś w innych dalekich światach i wtedy
tylko przypominać sobie o ziemi, kiedy e kwiatek przesunął się przed oczy albo smutek
uderzył w serce. Wszakżeż ze słów kilku, ze spo rzeń kilku lub może li z same fantaz i
mogłem mieć i czyniłem sobie naǳie ę.

Naǳie ę tylko? — powie może nie eden — to eszcze wcale niedaleko. I prawda,
że to młodemu sercu niedaleko iść po naǳie ę; prawda, że owego czasu inni za półtora
tygodnia uż i na zapowieǳi dawali, prawda, że i mnie należało się śpieszyć, zwłaszcza
że z przyczyny Lgockiego było periculum in mora²¹³; ednakże na to potrzeba mi się było
roǳić albo na sto lat przedtem, albo być ancuskim elegantem w peruce i z żabotami, im
bowiem tylko udawało się tymi czasy podbĳać serca kobiet w kilku goǳinach. Więc do
naǳiei tylko dobiłem się przez półtora tygodnia i nią się poiłem, kiedy nadszedł ostatni
wtorek.

W domu pani Strzegockie wszystko było na przy ęcie gotowe. Posaǳka na nowo
odszlifowana, wszystkie sprzęty odczyszczone i odświeżone, muzyka z Tarnowa sprowa-
ǳona, potrawy zimne gotowe, wina, miody i inne napo e uporządkowane i osobnemu
słuǳe pod klucz i pod dozór oddane. Wszakże do południa eszcze nikogo nie było; po
południu dopiero przy echał Konopka ze starościcem, a niebawem za nimi pan Sto owski
z Grudny, pan Lubieniecki i pan Kąkolnicki, akiś tam wu aszek czy inny powinowaty
Lgockiego, stary podłysawy kawaler, ale człek bogaty i gotowiznę, i obszerne ziemie
posiada ący za Wisłą. Za tymi zaś uż sanie za saniami sypały się akby z woru, a wszy-
scy z nich wysiadali przed oficyną dla przebrania się i przygłaǳenia czupryny. Prosiła
mnie nawet była pani stolnikowa, iżbym wszystkich zabawiał w oficynie, gǳie na dwóch
stronach było po trzy poko e, i abym nie wchoǳił pierwe z gośćmi, aż póki się nie

²¹³periculum in mora (łac.) — dosł.: niebezpieczeństwo w zwłoce (hasło alarmu ące). [przypis edytorski]
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zmierzchnie i sala nie bęǳie oświecona, żeby zaraz bez wszelkie ceregieli grać zacząć
i tańcować. Owóż tedy Konopka, skoro tylko zlazł z sani, zaraz mnie bierze na stronę
i pyta:

— A cóż, panie bracie, ak tam rzeczy idą?
Ja też na to:
— Jakie rzeczy?
— A z Zosią? Bo ak mnie Bóg miły, lubom²¹⁴ to Lgockiemu pomagać obiecał,

ednakże ty mnie akoś lepie do serca przypadłeś.
— E ! Mazurze! — rzekłem. — Tak to u was dotrzymu ą parolu? — Uderzył się sam

w gębę za to i odpowieǳiał:
— Tak mi da Panie Boże zdrowie, żem zapomniał na wieki.
— Czyś zapomniał, czyś nie zapomniał, to wszystko edno, zawsześ parolu nadłamał.
— No, no, nie wiem, gǳie toś się mięǳy takimi rygorystami wychował? — od-

powieǳiał pan Konopka i pobiegł do pałacu. Jam się został ze starościcem, z którym
potężnie się wynuǳiłem, bo mnie wypytywał o takie rzeczy, na które odpowiadać nie
było warto; szczęściem, że mnie od dalszych z nim nudów wybawił Sto owski z Lubie-
nieckim i owym trzecim towarzyszem. Szczerze się ze mną witali Mazurowie, ednak
nie bez uśmiechu na twarzy, o który nie chciałem uż ich wybadywać, bo nietrudno mi
się było domyśleć, że każdy z nich, spo rzawszy na mnie, przypomniał sobie ową scenę
przed gankiem w Koszycach i dlatego się uśmiechał. Sto owski był to człowiek rozumny,
a nawet pełen różnych wiadomości i przyroǳonego dowcipu, więc mi miłą była z nim
konwersac a, ale mi ą znowu przerwał Konopka, wpada ąc prędkim krokiem i prosząc
mnie na ustęp. Wyszedłem z nim do trzeciego poko u, gǳie mi też zaraz rzecze:

— Panie bracie, daliśmy sobie parol, abyśmy o two e sprawie ze sobą nie gadali, ale
o mo e sprawie przecie by nam wolno pomówić.

— Nie masz wątpienia — odpowieǳiałem — słucham tedy, co każesz?
— Powieǳ mi, z łaski swo e , co się tu stało podczas mo e niebytności?
— Cóż by się stało? Nic zgoła, bo nie dosyć, że przez ten czas ani edne obce duszy

nie było, ale nawet wszystkie te dnie były tak ednosta ne i tak w niczym się pomięǳy
sobą me różniące, że gdyby nie kalendarz, to bym myślał, że to tylko eden upłynął.

— Przecie tu się coś stało.
— Ale ręczę ci, że, ile a wiem, nic a nic zgoła.
— Skądże by nagle takie bałamuctwo?
— Jakież to bałamuctwo?
— Słucha że, może mnie akąś w tym podasz radę. Cała rzecz to, że mi znowu Zuzia

coś zaczyna mataczyć.
— Jak to znowu? Nic a nic nie rozumiem.
— Więc opowiem z początku. Rok uż blisko, ak konkuru ę o rękę panny Zuzanny

i pomimo wszelkie usilności mo e długo tak było, że sam nie wieǳiałem, ak właściwie
sprawa mo a stoi. Panna Zuzanna est kapryśna i co ǳień co innego mi powiadała; matce
zaś ro ą się akieś familĳne splendory po głowie i nie decydu ąc nic sama, odwoływała się
do swe córki. Znuǳony tą niepewnością, akoś koło Nowego Roku zrobiłem deklarac ę,
ale że się dnia tego, na nieszczęście, nawinął Murdelio…

— Mó bracie — przerwałem w tym mie scu Konopce — powieǳże mi, kto est
właściwie ten wasz Murdelio?

— Murdelio?… — zapytał Konopka, zamyśliwszy się trochę. — Murdelio, cóż? Po
prostu mnich, anciszkan z krośnieńskiego klasztoru, który miał dawnymi laty fortunę,
tę podobno w części utracił, w części na klasztory zapisał i do zakonu wstąpił… a że est
człek rozumny i tak w duchowych, ako i świeckich rzeczach niepospolicie biegły, a do
tego eszcze z lat dawnych ǳiadkowi zna omy, więc ma pewne zachowanie w tym domu.

— E ! Panie Janie! — rzekłem mu na to. — Wiǳi mi się, że tu akieś ta emnice
zachoǳą, które kry ówkę swo ą ma ą pod tym mnisim habitem.

— Hm! Nie mogę zaprzeczyć, że i mnie się to raz przywidywało, wprawǳie ǳiadek,
po kilka razy zapytywany przeze mnie, tylko ręką kiwał i odpowiadał: „Wiele by to ǳiś
gadać o tym!” — ale kiedym znalazł sposobność rozmawiania z Murdelionem, a nawet

²¹⁴lubom (…) obiecał (daw.) — choć obiecałem. [przypis edytorski]
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przytomny byłem temu, kiedy on argumentował, dlaczego ślub mó z Zuzią odłożyć wy-
pada, to mi wszelkie pode rzenie odpadło, bo owa ego pokora, owa pobożność i można
mówić, że prawie natchniona mądrość…

— No, no, rozumiem, więc cóż dale z Zuzią?
— Owóż stało się tak, że mi matka i panna dały słowo i ǳiadek potwierǳił; ślub ed-

nak odłożono na czas niepewny, z czego wszystkiego, ak dotąd, a byłem dość kontent,
bo nic mi w tym tak barǳo pilnego, a przez ten czas zwłoki mam naǳie ę wywindyko-
wania²¹⁵ mo ego familĳnego ma ątku, dokąd by mi daleko mile było wprowaǳić żonę
niż na lichą ǳierżawę. Wprawǳie po owe deklarac i Zuzia mi zaraz dodała: „Jak się pan
chorążyc bęǳie sprawował dobrze, to ślub bęǳie pręǳe , ak źle, to późnie albo może
i nigdy” — ednak a sobie tych słów nie brałem tak barǳo do serca, bom się zawsze
sprawował dobrze, i rzeczywiście tak było, że kiedym tu ostatnią razą był, to mi Zuzia
pod sekretem przyrzekła, że o wiośnie zamienimy pierścionki. Tymczasem stało się tak,
że za to a e znowu przyrzekłem, iż za cztery dni, to est w nieǳielę, przy adę do Źwier-
nika. Przy echać nie mogłem, bom miał termin na sądach w Krakowie, i dopiero wczora
stamtąd wróciłem, ale zaraz napisałem do nie list z piękną ekskuzą — patrza że, co mi
odpisała.

To mówiąc, dobył list spod żupana i podał mi go do przeczytania. Wziąłem i czytałem,
ak następu e:

„wielmożny mo Ścipanie! Do piro teraz wiǳę, yakiem do Brze zro Biła, czom Wasz-
mość panu czałego słowa nie Darowała y czom ter Minu szlubne Go o znaczyć nie pozwo-
liła — Bo czy się e Szcze kiedy wiǳić bę ǲiemy, czy ni, tę Waszmość przym odemnie
na Ukę, że pirszym przy Miotem y napirszą Cnotą każdego kawaLera na czałym świe Cie
yest to, czoby zawsze dotrzymywał Parolu. Beste go nic. Bonć Waszmość zdróf y niech
ci pan buk niepa mięta cięszkie Łzy mo e, co za to płaczę. Żuzanna”.

Przeczytałem i długom się patrzył w ten smutny dokument, nic nie mówiąc; ale mi
przerwał Konopka słowy:

— No i cóż ty na to?
— Chcesz mo e rady?
— I owszem, proszę o nią.
— Tańcu więc całą noc ǳisia , upĳ się na asunek, a utro edź i niecha tu noga

two a więce nie postoi w Źwierniku.
Wpatrzył się na mnie Konopka wielkimi oczyma, a potem rzekł:
— Jak to rozumiesz?
— Jak powieǳiałem.
— To chyba sobie dworować chcesz ze mnie?
— Broń Boże! A nawet to ci eszcze dodam, iżbyś, eżeli możesz, Lgockiego wyswatał

z panną Zuzanną, bęǳie to barǳo dobrana para i będą barǳo ze sobą szczęśliwi.
— Panie Marcinie! Nie spoǳiewałem się tego! — krzyknął obrażony Konopka i za-

rumienił się mocno. Żal mi się go zrobiło, rzekłem tedy natychmiast:
— Mó Konopka! Jeżelim takiego tonu przybrał do mo e mowy, że ci się wiǳiał

obraża ącym, to przebacz, bo, ak mi Bóg miły, obrażać nie chciałem, w dowód czego
powtórzę ci radę mo ą tymi słowy: porzuć tę konkurenc ę, bo to panna nie est dla ciebie.

— Ale kiedy a ą miłu ę, kiedy a chcę się z nią ożenić!
— A! Jeżeli tak, to inna sprawa. Wola każdego człowieka est emu ra em. Kondyc a luǳka, Wolność,

Ra— Bo uważasz mnie — ciągnął dale zamyślony konkurent — nie dosyć eszcze te-
go listu, ale teraz przybiegam do nie , a ona ani mówić nie chce ze mną, odwróciła się
i odeszła. Mó Nieczu a, dowieǳ się, co w tym est.

— Jeżeli mi tylko powie, to z na większą gotowością uczynię; ale co bądź bęǳie,
porzuć to, kiedy się dobra pora wydarza.

— Porzucić — przemówił do siebie w zamyśleniu Konopka, a wtem Sto owski wbiegł
do nas i rzecze do mnie:

— Panie Nieczu a! Kiedy gospodaru esz, to gospodaru że dobrze; pan starosta Łę-
towski przy echał i chciałby się przebrać.

²¹⁵wywindykować — oǳyskać drogą sądową. [przypis edytorski]
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— W ten moment, mości dobroǳie u — odpowieǳiałem i wybiegłem przy mować
gości i wyǳielać im kąty do przebierania się, a że się uż zmierzchać poczęło i wypadało
mi eszcze raz się gospodyni zapytać, kiedy mam gości zaprosić na salę, więc pobiegłem
do pałacu, aby się wiǳieć z panią stolnikową. Nie było te na sali, nie było w poko-
u panien, nie było w garderobie, aż mi powieǳiano, że est w swo e sypialni, do które
osobne drzwi i sionka prowaǳiły ze sieni. Skoczyłem tam i tylko co rękę miałem położyć
na klamce, drzwi się otworzyły przede mną i akby duch aki lub nagle zaklęte z awisko,
wychoǳący stamtąd przesunął się koło mnie Murdelio. Tuż za nim wyszła pani stolni-
kowa i obaczywszy mnie, wzdrygnęła się; była blada, oczy miała zapłakane. Ale zebrała
się w okamgnieniu i zapytała:

— Czy zapala ą uż światła na sali?
— Nie uważałem, ale kiedyż tam gości wprowaǳić?
— Jak tylko światła zapalą; a uż idę do sali.
Z tym powróciłem do moich gości. Gwar tam był wielki, ak zwycza nie przed każdą

zabawą, ci się ubiera ą, owi czupryny głaǳą przed zwierciadłami, druǳy pasy zawiązu ą,
inni różne miny stro ą i uż naprzód wybĳa ą hołubce, a wszyscy gwarzą, żartu ą i hałasu ą.
Jednak na czas wszyscy byli gotowi, a kiedy sługa mi dała znać, że uż światła się arzą
i panie zgromaǳiły się w sali, to wszyscy wysypaliśmy się hurmem i ani eden nie został.
Konopka tylko wlókł się kwaśny i ostatni za nami, właśnie akby Popielec za zapustnym
wtorkiem.

Z hukiem i z brzękiem weszliśmy do sali. Izba ta, lubo niczym nowym na tę fetę
nie była przybrana, ednak wyglądała pięknie, a nawet paradnie. Je wielkość niezwycza -
na, zwierciadlana posaǳka, sprzęty karmazynowym adamaszkiem wybite, tegoż koloru
makatami²¹⁶ pokryte ściany, misterne gzymsy u góry, to wycinane w floresy, to figura-
mi ozdobne, wielkie, od sufitu aż do posaǳki sięga ące, w brązowych ramach zwiercia-
dła, pomięǳy tym wszystkim zaś ze trzyǳieści dam wǳięcznych i milutkich panienek,
w przepyszne stro e przybranych, a na to wszystko porozlewane fale kilkuǳiesięciu a-
rzących świateł dały mi dopiero rozpoznać, dlaczego to niektórzy luǳie tak tęsknią na
zapust za miastem i w nich wyprawianymi balami.

Stro e mężczyzn były wprawǳie barǳo wykwintne i oprócz kilku batystowych pa-
niczów lśniły wszęǳie od śnieżnych edwabiów, karmazynu i złota, ale stro e dam i pa-
nienek ednak więce na siebie wabiły oko. Długo by to trzeba ǳiś gadać, aby ubiór
każde z osobna opisać; dla mnie nawet cale to niepodobna, bo i czasu nie miałem tyle,
iżbym każdą z osobna oglądnął, i pamięci nigdy do tego nie miałem; ednakże ako cór-
ki domu były ubrane, koniecznie opowiem. Więc panna Zuzanna miała na pierw wielką
napudrowaną yzurę na głowie, które siwe kęǳiory zwieszały się aż na szy ę, a na któ-
re wierzchu, nie wiem uż czy kornecik²¹⁷ taki, czy kwiaty akie, czy wstążki, dość, że
coś było askrawego. Na sobie miała na pierw sukienkę askrawego koloru, niezmiernie
rogówkami rozdętą, na nie zaś lewitkę cielistą, w wielkie niebieskie kwiaty, z ciężkie
edwabne materii, to est niby drugą suknię, z tą od tamte różnicą, iż ta była u przodu
otwarta, a końce e podniesione i przez otwory od kieszonek po bokach poprzeciągane.
Zresztą, na rękach agażanty²¹⁸ z delikatnymi forbotami²¹⁹, przez które przebĳały bogate
i drogimi kamieniami błyszczące manele²²⁰; na szyi sznur wielkich pereł, u których lśniła
się spinka z brylantów i drobniutkich perełek, na piersiach druga taka spinka; zgoła od
stóp do głów pełno bogactwa i drogocennych spec ałów. Zosia wszakże cale inacze była
ubrana; nie było na nie ani yzury ak babilońska wieża wysokie , ani pozłocistych kor-
netów, ani spinek podwó nych przez kieszenie poprzeciąganych; czarne błyszczące włosy
w prześlicznych kęǳiorach spływa ące na szy ę, biała ak śnieg po edyncza sukienka, a-
snoniebieską wstążką u ęta w pasie i żywą, pełną różą ozdobiona na piersiach, to był cały
stró e i cała wytworność. Ale niecha w kąt idą wszelkie złotników i krawców powy-
myślane przybory, niech się schowa ą na misternie sze mody ancuskie spec ały, ak ą
sam Pan Bóg ubrał i ozdobił! I eżeli pierwe nieraz drżałem ak listek przy zbliżaniu się

²¹⁶makata — tkanina dekoracy na. [przypis edytorski]
²¹⁷kornecik — kapelusik o rogate formie. [przypis edytorski]
²¹⁸agażant (z .) — długi rękawek. [przypis edytorski]
²¹⁹forbot (z niem.) — koronka. [przypis edytorski]
²²⁰manela (wł.) — bransoletka. [przypis edytorski]
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do nie , eżelim oddech zatrzymywał w piersiach, kiedy ona mówiła, eżeli mi się nieraz
ciemno zrobiło w oczach od blasku e wzroku, toż teraz spo rzawszy na nią i ogłuchłem,
i ociemniałem, i oniemiałem, i skamieniałem ak Lotowa małżonka, żem przez długą
chwilę ani wieǳiał, gǳie estem, ani co się ǳie e koło mnie.

Kiedym się zbuǳił i spo rzał pomięǳy grona wystro onych gości i na ich twarze
wesołym okraszone uśmiechem, na ich usta gwarzące głośno i żartobliwie, na ich oczy
uśmiecha ące się do zabawy, do tańca, a może i do nie ednego szaleństwa, to się oczy
mo e odwróciły od biesiadników tych gwaru, a serce poszłoby było zamknąć się w akie
samotne izdebce, aby się tam ukołysało do snu i spoko u w samym sobie i przeróżnych
uczuciach, które się w nim roǳiły i krzyżowały; a kiedy eszcze raz okiem rzuciłem na
owo grono i pomięǳy nim u rzałem i panią stolnikową, którą dopiero co łzami zala-
ną wiǳiałem, i Konopkę, który przed chwilą oniemiał był z umartwienia przy oknie,
i wielu innych eszcze, którzy to braci, to przy aciół potracili w ostatnie wo nie, któ-
rym dwory poupadały w ruinę, żony i ǳieci poumierały może od grozy lub głodu, i na
wszystkich tych twarzach śmiech ednakowy i we wszystkich oczach ednakową wesołość
wiǳiałem, toż pomyślałem sobie: pod tą skorupą wesołości ileż tu bólów ta emnych! Ile
zgryzot pod tymi lśniącymi edwabiami, pod tym złotem, pod tymi kle notami, ileż to
może nęǳy i ubóstwa, pod tymi uśmiechami, ile obłudy i fałszu, a pod owymi gładki-
mi słowy, które miodem z ust płyną, ile złości i nienawiści est uchowanych! Takież to
obrzydliwe teatrum zrobili luǳie z tego pięknego świata, o Boże! Taką scenę uczynili
sobie z niego i takim rozumem napełnili swe głowy, że ich życie stało się grą komedian-
tów, ich przeznaczenie rolą wedle okoliczności zmienianą, ich sumienie gąbką, zarówno
mleko i smołę w siebie wsiąka ącą, a ich bożkiem moda i przyzwoitość! I cóż to est ta
przyzwoitość? Kto i skąd ą przywiózł na naszą ziemię? Kto e nadał moc taką, że na e
rozkaz gorzkie łzy osycha ą, boleściami powykrzywiane wǳięcznie uśmiecha ą się twa-
rze, zakrwawione w cierpieniach serca w głąb się chowa ą i milkną, oczy kłamią pokorę,
usta cześć i szacunek, uszy głuchną, rozum usta e, a prawda, owa prawda, która winna
być ądrem wszechrzeczy i świata królową, prawda z czołem otwartym i piersią pancerną
chowa się w na odlegle sze kąty i na ciemnie sze szczeliny?

Takie i tym podobne myśli krzyżowały mi się przez głowę, kiedy nagle szmer się zrobił Złoty wiek, Marzenie,
Starość, Idealista, Taniec,
Zabawa

pomięǳy gośćmi i z drzwi przeciwległych krokiem powolnym i posuwistym wszedł ǳia-
dek do sali. Milczenie zamknęło wszystkim usta i na czas zgromaǳenie przybrało pozór
uroczysty. ǲiadek tymczasem, w białym morowym żupanie, w ciemnokarmazynowym
kontuszu, butach żółtych, pasie ciężkim złotolitym i bogate spince pod szy ą, posunął
ku damom i uprze mie e witał. Otoczyli go goście z uszanowaniem i każdy coś prawił,
pewno komplimenta: ako est zdrów, ak czerstwy, ak rumiano wygląda i tak dale . On
ednak zdawał się nie słuchać tego, bo niebawem z powagą ręką kiwnął na wszystko i dał
znak kapeli, aby zagrała. W tymże momencie zagrano polskiego. ǲiadek wziął panią sta-
rościnę i poszedł w pierwszą parę, za nim pani stolnikowa ze starostą, w trzecie pan Sto-
owski z inną co poważnie szą damą, dale cała gawiedź taneczników. Kiedy to obaczyłem
ǳiadka świątecznie przystro onego i tylu laty obciążonego, a przecie eszcze przytomnie
i z wielką rzeczy umie ętnością przewodniczącego te narodowe zabawie, kiedym u rzał
tę białą, stuletnią głowę, idącą na czele, na każde e skinienie posłuszne młoǳieży, to
mi się snadnie przypomniały owe zamierzchłe wieki, w których, ako wieść niesie, na
całe słowiańskie ziemi tylko siwowłose starce tak w domu, ak i na polu przewodniczyli
narodom. Nie znano naówczas eszcze ani kłamstwa, ani obłudy, ani komplimentów, ani
innych misternego wynalazków rozumu, nie znano żadnych retorycznych szermierek ani
wartości uzbieranego grosza, ani wściekłych za własnością pochuci — serce każde czu-
ło po prostu, ego uczucia płynęły czysto i spoko nie, namiętności spały i nikt ich nie
poruszał; młoǳież milczała i pracowała, a tylko ten, którego głowa śnieżnym ubieliła
się włosem, którego serce zahartowało się doświadczeniami i pracą, któremu Pan Bóg
mozolnie uzbieraną, z mnogie ilości lat złożoną, pozwolił dochować fortunę: ten był
starszy nad innych, ten lepszy, ten magnat prawǳiwy i znakomity. Przed takimi tylko
magnatami kłaniały się rzesze, im tylko lud ustępował z drogi, im dawano pierwsze mie -
sca przy uroczystych obrzędach, im osobne ławy przy biesiadach, im cześć, im szacunek
i posłuszeństwo. I piękne to były czasy wtedy i cnotliwa ich prostota, i Bogu miła ich
skromność! ǲisia gǳież one i co pozostawiły po sobie?… Oto zapadły w mgłami ob-
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ciągniętą niepamięć, a ich ostatnie cienie odbĳały się eszcze przy uroczystych biesiadach
i stypach albo przypomina ą się ciemno w starych podaniach i opowieściach.

Po polonezie zagrano skocznego, a lubo piękne było towarzystwo i muzyka doskonale
animowała²²¹, ednak leniwo się to akoś wlokło z początku. Czy Mazurowie uż stań-
cowani byli pod koniec zapust — czy uż to u nich zwycza em, a racze naturą, że nie
gorąco ima ą się zrazu? Dopiero kiedy ǳiadek, w drugie zasiadłszy izbie i obstawiwszy
się butelkami, to tego, to owego pociągnął i nalał mu kielich, dopiero wszczęła się ochota.
Wypadało też i mnie, którego pani stolnikowa prosiła, iżbym ǳiadkowi w gospodarowa-
niu pomagał, wziąć flaszę do ręki i animować. Ale z kielichem u nas trzeba ostrożnie, bo
to rzecz zaraźliwa; byle drugi i trzeci, to uż musi być i ǳiesiąty, i aż dwuǳiesty; miary
nie masz w niczym pomięǳy nami, bo szlachta każdą miarą się brzyǳi; więc i tam tak
się stało. Ledwieśmy po parę kielichów wypili, uż zaraz i fantaz a, i pić, co kto może.
Więc tam tańcu ą, a my tu pĳemy, po chwili znowu tamci przychoǳą pić, a my iǳie-
my w taniec. Już i nie potrzeba było nikogo zapraszać ani siłować, każdy pił, nalewał,
częstował. Ja też to wiǳąc, nie barǳo się nastawiałem, bo nie goǳiło mi się miarki
przebierać, i zrazu akoś to uchoǳiło, ale spostrzegli się niebawem Mazury. Wezmą się
więc niebawem do mnie mówiąc:

— Chyłkiem, chyłkiem, mości panie, wykradasz się od kielichów.
Ja też na to:
— Uchowa Boże! Nie nowina mi konaternia z winem; pĳą u nas niezgorze . —

Mówią druǳy, którzy uż trochę podpili:
— Gęba wielka u Sanoczanów, ale ledwie do gadania.
— Wedle okaz i, mości dobroǳie u — odpowieǳiałem — gǳie trzeba, to się gada,

a ak trzeba, to się zrobi, a gębie sanockie waść nie przygania , bo kąsa.
— Zarazże i kąsać — krzyknie tam któryś — nie wiem, co wy tam z obcymi robicie,

kiedy swoich kąsacie.
— Czasem nic, a czasem ich adamy, także wedle okaz i.
— No, nie zamawia , nie zamawia , panie bracie — rzeknie do mnie Sto owski, który

przy ǳiadku sieǳiał i z nim się zabawiał — tylko pĳ.
— Pĳ, Nieczu o! — krzyknie ǳiadek. — Niech no wiǳę, akiś est; in vino veritas²²².
Dał mi więc Sto owski kielich i rzekł:
— Napĳże się ze mną. — Wypiłem. Drugi też zawoła:
— I ze mną, panie bracie.
— Dobrze, panie bracie. — Krzyknął Konopka:
— I ze mną, panie Marcinie.
— Dobrze, panie Janie. — Za nim Lgocki:
— Jesce ze mną, panie Niecu o.
— I z waszmością, panie Lgocki.
Dale też woła piąty i szósty i każdy mi spełna poda e. Wypiłem eszcze kilka, ale dale

krzyknę:
— Ba! Mości panowie! Pofolgu cież mi trochę. Cenię sobie barǳo afekta waszmo-

ściów, ale nec Hercules contra plures²²³. Wy każdy za siebie, a a za wszystkich.
— Aha! zmalał, zmalał — woła ą.
— Nie zmalał — odpowiem — ale szlachcic to nie studnia, wiadro się w nim nie

pomieści.
— Ave Maria, Mater Dei²²⁴ — rzekł na to Sto owski, który to miał przy winie przy-

słowie — daleko to eszcze do wiadra, panie bracie. Ot! Napĳ się eszcze ze mną —
i podał mi kielich. Odsapnąwszy wypiłem. Ale zaraz znów akiś zawoła:

— A cóż to ma być Sto owski lepszego ode mnie! Pĳże ze mną! — Nie ma co mówić,
wypiłem. Takoż woła i trzeci, i znowu taż sama kole , a trudno się było wymawiać, bo
uż w tym było punktum, żeby statecznie dotrzymać. I dotrzymałem, alem dokumentnie
podciągnął, więce nawet, niżby tego dla same fantaz i potrzeba, bo kielich był stateczny,
a wypiłem ich kilkanaście; akoż czułem uż i ciepło po całym ciele i dusza zaczęła się

²²¹animować (z łac.) — ożywiać. [przypis edytorski]
²²²in vino veritas (łac.) — prawda w winie. [przypis edytorski]
²²³nec Hercules contra plures (łac.) — nawet Herkules nie poraǳi przeciwko wielu. [przypis edytorski]
²²⁴Ave Maria, Mater Dei (łac.) — Zdrowaś Mario, Matko Boga. [przypis edytorski]
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rzucać we mnie, rada by aki huczek zrobić; wiǳąc tedy to i wieǳąc, że za chwilę eszcze
gorze bęǳie, rzeknę w głos:

— Mości panowie! Dosyć tego bęǳie, chodźmy do tańca, bo to nasz obowiązek. —
Na to ǳiadek:

— Jeszcze eden ze mną.
— Z egomością choćby i dwa — odpowieǳiałem i wypiłem, alem się troszeczkę

zatoczył; Mazury na to w śmiech — spo rzałem na nich i dopiero poznałem, że to zmo-
wa była na mnie. Chcieli mnie zgoła zaraz i położyć. Może to sztuka Lgockiego, może
Konopki, a może i wszystkich razem — myślałem sobie — ale uż się stało. Czas pła-
ci, czas traci; złapali mnie Mazurowie, ale może się to akoś odpłaci. Tak sobie mrucząc
pod nosem, zatoczyłem się eszcze potężnie , żem aż siadł koło zwierciadła, a kiedym
się łokciem oparł o akiś stoliczek, różne rzeczy mi się poczęły marzyć po głowie: Zosia
piękna, barǳo piękna… Lgocki się stara o nią, bogaty, hulta , ak Żyd, daǳą mu ą, czy
nie daǳą? Co też Zosia myśli o tym?… i z tym zapytaniem, co też Zosia myśli o tym,
strasznie mnie rozebrało około serca, barǳo pięknie mi się zrobiło w oczach, muzyka
grała w uszach, Zosia całą mo ą ob ęła duszę — i troszeczkę przysnąłem. Kiedym po ma-
łe chwilce oczy troszeczkę otworzył, sieǳiałem na tymże samym mie scu. Mazurowie
się kręcili koło mnie i uśmiecha ąc się, ruszali sumiastymi wąsami i potrząsali głowami.
W sali kapela grała i tańcowano. „Kiedy tańcu ą, to dobrze” — pomyślałem sobie i zno-
wu oczy zamknąłem. I teraz musiałem usnąć uż dobrze, bo zaraz mi się Zosia po awiła,
usiadła koło mnie i położywszy mi rączkę na oczach, różne miłe psoty mnie wyrabiała:
to mnie czuprynę eżyła do góry, to mnie za wąs targała, to za nos ciągnęła, to za ucho
kręciła, to mi nareszcie swo ą błękitną wstążką głowę związała i kwiatki mi wkładała we
włosy. Ale śród tych psot, które coraz boleśnie szymi stawać się poczęły, nagle coś mnie
niby ukłuło w rękę, zerwałem się i na pierw Lgockiego sobą powaliłem na ziemię, że aż
się pod stół potoczył. Jakim to się sposobem stało, zrazu sobie nie umiałem wytłuma-
czyć, to ednak pewna, że w tym momencie ktoś mi coś zerwał z głowy; popatrzyłem do
zwierciadła, ale nic nie miałem na głowie, tylko włosy trochę były zburzone. Począłem
tedy czuprynę sobie poprawiać i wyloty układać, ale wtem pani stolnikowa weszła i tuż
do mnie:

— Panie skarbnikowicz! Tak to waszmość gospodaru esz? Już przesta ą tańcować.
— Jak to przesta ą? Czemuż przesta ą? Dlaczego przesta ą? Zaraz a to, pani do-

broǳie ko… — i zarzuciwszy wyloty, wyszedłem do sali. W istocie taniec uż osłabł,
kawalerowie edni pili, druǳy drzemali, panny i panie gromaǳiły się kółkami po kątach
i rozmawiały. Popatrzyłem na zegarek, siódma dopiero była, a a uż i tańcowałem, i upi-
łem się, i wyspałem się, i Lgockiego powaliłem na ziemię. Wróciłem się więc z progu
do owe izby, w które pito, i zawołałem:

— Mości panowie, proszę do tańca!
Poruszyli się wszyscy, a wtem Lgocki przystępu e do mnie i odda e mi chustkę mo ą

własną, mówiąc:
— Waszmość zgubił.
Spo rzę na chustkę, na nie eszcze znać, ako była na pasek zwinięta. Dopiero mi też

rozświtało, że to nie Zosia mi owe figle stroiła i że nie wstążką obwiązywano mi głowę.
Lgocki stał eszcze przede mną. I cóż? Za takie sztuki to eno zaraz było po staremu
pięścią w łeb pana starościca i wziąwszy za kołnierz, wynieść za drzwi, ako nieumie ącego
się znachoǳić²²⁵ w stateczne kompanii, ale a, nie chcąc burdy robić w uczciwym domu,
wyrwałem mu tylko tę chustkę, wargi przygryzłem i zawołałem powtórnie:

— Proszę do tańca!
Zerwali się wszyscy, a ǳiadek do mnie:
— Napĳże się.
— Napĳę, czemu nie — i napiłem. Sto owski też sobie:
— I ze mną, panie bracie — przy ąłem kielich, ale rzekłem:
— Kiedy waszmość mleczaków wozicie ze sobą i przy mu ecie do kompanii, tobyście

powinni pilnować, żeby błazeństwa nie robili.

²²⁵znachoǳić się (daw.) — znaleźć się; tu: zachowywać się odpowiednio. [przypis edytorski]
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— Jakże to, panie bracie? — rzeknie Sto owski słodko, bo miał tę naturę, że mu się
serce w winie rozpływało. Ale a zawsze po swo emu:

— Książki o tym pisać nie będę ani orac i nie powiem, ale com uż powieǳiał, tego
nie cofnę.

— Ave Maria, Mater Dei — znowu słoǳiuteńko Sto owski — ak mnie Pan Bóg
miły, tak nic a nic nie wiem.

— Żebyś wiele wieǳiał, nie byłbyś sprawiedliwym Mazurem — odpowieǳiałem.
On się zerwał i odchrząknął. Ja też zaraz wyszedłem do sali, za mną runęli druǳy, alem
zawsze eszcze był trochę pĳany, lubo tylko tyle, że mi kipiała fantaz a. Przy dę tedy do
Zosi i proszę ą w taniec. Z drugie strony przyskaku e Lgocki, mówiąc:

— Ja prosę.
— Won! — krzyknąłem na niego, trzyma ąc uż Zosię za rękę. Przestraszyła się Zosia

i nie wiem, czy z przestrachu, czy umyślnie, ścisnęła mnie za rękę; Lgocki odskoczył
i uciekł. Stanąłem tedy do tańca, a że to żadnego ze starszych nie było w kole, więc a
wziąłem prym i kazawszy grać krakowiaka, puściłem się, inni za mną. Gotowało mi się
uż koło serca, to owe Zosine uściśnienie ręki, to rankor²²⁶ do Mazurów, to wino, więc po
ednym przetańcowaniu stanąłem przed kapelą i dla ochoty zaśpiewałem starą ak świat
piosneczkę:

Mazurowie naszy od aglane kaszy
Słone wąsy ma ą, w piwie e macza ą.

I poszedłem w taniec, druǳy za mną. Ale za drugim kołem uż Sto owski stanął przed
kapelą i że to umiał prędko wiersze robić, zaraz odśpiewał:

Sanoczanie biali w winie e maczali,
Ale posiadali i pozasypiali.

Dobrze to odpowieǳiał Sto owski, bo nawet i owo „biali” dobrze kwadrowało do
mnie, bom to wtedy eszcze miał takie asne włosy ak len. Rzekłem tedy sobie: „Panie
Boże, chybabym nie był sługą Twoim, żebyś mnie teraz opuścił!” — i puściwszy się na
nowo w taniec, przecie mi nie brakło konceptu, bo stanąwszy przed kapelą, odśpiewałem
się gładko:

Kiedy uż zasnęli, kiedy w kącie siedli,
Nie budźcież ich ze snu, żeby was nie z edli.

I wywinąwszy się pięknie, puściłem się znowu naokoło. To mo e odśpiewanie się
zwróciło wszystkich gości uwagę; zrobiła się cisza ak mak siał, a Sto owski znowu stanął
przed muzyką i odśpiewał się:

Nie ma być nikomu ǳiwno ni zawodno,
Że kto owies ada, temu zawsze głodno.

Już to dobrze było wypito do mnie, ba! nawet i do wszystkich Sanoczanów, którzy
w górach sieǳą i owies siewa ą; porwałem się tedy prędko i stanąwszy przed kapelą, cale
na inną nutę huknąłem sobie:

Ave Maria, Mater Dei,
Niechże ci się gęba sklei,
Niechże ci się sklei tamen²²⁷,
Bo wam taki powiem Amen,
Że go oko nie wiǳiało
Ani ucho nie słyszało.

²²⁶rankor (z łac.) — gniew, uraza. [przypis edytorski]
²²⁷tamen (łac.) — przecież. [przypis edytorski]
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Na mazurskich piachach,
Na mazurskich piachach.

Ledwiem co skończył, a tu, miasto²²⁸ się gniewać, idą do mnie z winem, woła ąc
i klaszcząc akby na teatrum, alem się nie zatrzymał, ażeby przez to i tańca nie zatrzymać
i Sto owskiemu nie tamować drogi do odcięcia się; akoż istotnie, pohulawszy dwa razy
naokoło sali, stanął przed kapelą i na tęż samą nutę odparł mi tymi słowy:

Gǳie est owies, tam i gramen²²⁹,
A gǳie pacierz, tam i Amen,
Wieǳą o tym i na piachach,
I ak byli uż na strachach,
Tak i ǳiś się ich nie zlękną,
Dotrzyma ą, nie uklękną

I eszcze odstraszą,
I eszcze odstraszą.

Dopieroż stanęliśmy i dopuściliśmy tamtych do siebie z winem, którzy uż z nalanymi
kielichami stali i zaraz zdrowia nasze podnosili woła ąc:

— Ichmość panów i braci naszych, Nieczui i Sto owskiego, pięknych kantorów na-
szych, przezdrowie!

Ja też zaraz odebrałem kielich i zawołałem:
— Ichmość panów i braci, eszcze pięknie szych słuchaczów naszych, zdrowie!
Sto owski też do mnie:
— Panie bracie! Lubo²³⁰ powinniśmy mieć ze sobą na pieńku, ednak niecha się

diabły bĳą pomięǳy sobą, a nie my; wypĳże ze mną eden. — Ja też na to:
— Nie estem two e maksymy; w piwku się nie kocham, wino pĳę i bĳę się z każdym,

kiedy est o co, a kiedy nie ma o co, to i dla fantaz i, ale kiedy tak two a wola, to dawa !
— I wypiliśmy. Potem po drugim i po trzecim napiłem znów dobrze, kazałem tedy de
noviter²³¹ grać kapeli. Zagrała i poszliśmy znowu w taniec, a że to owi perukowi gaszkowie,
których tam było kilku, nie tylko że sami wystąpili z krakowiaka, ale eszcze choǳili sobie
z lorynetkami pośrodku i nam zawaǳali, więc zaśpiewałem do nich:

Perukarze, ole karze,
Eleganty, komedianty,
Na bok z nosem, mie skie anty!
Bo, broń Boże, animuszu,
To peruka przy kontuszu
Na ziem spadnie i nieładnie

Bęǳie z gołą głową,
Bęǳie z gołą głową!

Odskoczyli na bok gaszkowie, śmiech powstał po sali, ale zaraz ktoś krzyknie z tań-
cu ących:

— Mości panowie! Proszę po cztery pary, bo ciasno!
Snadź uż duszno zrobiło się wszystkim i wielka nastąpiła ochota. Więc zaraz wiele

par ustąpiło i a też także z Zosią usiadłem w kąciku, która tuż do mnie:
— Czy tuta bęǳiemy sieǳieć?
— Tuta , mo a mościa panno — ażebyśmy razem byli, kiedy na nas kole przy ǳie

do tańca.
— Jeszczeż bęǳiemy tańcować? — spytała Zosia.
— Pewno że bęǳiemy, wżdy²³² to dopiero początek.

²²⁸miasto (daw.) — tu: zamiast. [przypis edytorski]
²²⁹gramen (łac.) — trawa. [przypis edytorski]
²³⁰lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
²³¹de noviter (łac.) — od nowa. [przypis edytorski]
²³²wżdy (daw.) — przecież. [przypis edytorski]
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— I śpiewać eszcze bęǳie pan skarbnikowicz?
— Dlaczego by nie? Kiedy pani rozkaże, to i karku kawałek nakręcę dla fantaz i.
— Karku szkoda, ale niech pan eszcze śpiewa, ak kole przy ǳie, bo się pan dobrze

odcina.
— ǲięku ę pani tymczasem za kompliment i śpiewać będę, ale gdybym wieǳiał, że

mo e piosneczki podoba ą się pani, tobym eszcze nie takie wymyślił.
— O! Barǳo mnie się podoba ą.
— Prawdę to panna Zofia mówi? — poderwałem prędko.
— Nic a nic nie doda ę.
— Hm! To mnie tym pani zaprowaǳisz daleko, bo u mnie ǳiś serce barǳo wesołe.

Więc żeby Lgocki był te piosenki śpiewał, także by się pannie Zofii podobały?
— Anibym go słuchała.
— Przecie to panią myślą swatać za niego.
— Niechże Pan Bóg zachowa! Umarłabym od samego wstydu za takim mężem.
— Panno Zofio! — zawołałem wtedy z bĳącym sercem. — Na co tu długo owĳać

w bawełnę! Żału ę, że się przed nią nie mogę zaraz rzucić na kolana, ale i tak przy mĳ
pani to zapewnienie, że na większym szczęściem byłoby dla mnie zostać na zawsze e
na posłusznie szym sługą i niewolnikiem.

Niespoǳiewanie trafiło to biedną Zofię, spłonęła też ak alkiermes²³³ i umilkła tak
nagle, ak gdyby skamieniała na mie scu. Twarz e obrócona była ku sali, oczy w eden
punkt wlepione, ręce złożone na przepasce u sukni — i trwało to tak aką chwilę. Nie-
bawem ednak rumieńce poczęły e blednąć na twarzy i blednąć, i blednąć, i nareszcie
stanęła tak blada, ak ściana; w oczach tylko, które się z wolna mgłą obciągały, dwie
łzy stanęły, duże, czyste, ak dwa brylanty, i potoczyły się po policzkach; na koniec ode-
tchnęła mocno, oczy nieznacznie otarła chusteczką i powróciła do siebie. Wtedy a znowu
półgębkiem:

— Panno Zofio! Szczęście całego życia mo ego est w rękach pani.
— E ! Da mi pan pokó , takeś mnie pan przestraszył.
— Nie bó się, pani — rzekłem na to łagodnie — gdybym aniołem był, nie mógłbym

czyście szego serca dla pani mieć, ak go mam ako człowiek.
— Nie umiem panu na to odpowieǳieć.
— Któż mi odpowie za panią? — zawołałem. — Powieǳ mi, pani, a choćby mi po ten

respons²³⁴ nieoceniony iść aż na kra świata, choćby kołatać do drzwi papieżów i królów…
— O ! Nie tak daleko — odpowieǳiała Zofia — wszystko est w rękach mo e matki.
He ! Żeby mnie kto był na sto koni wsaǳił natenczas, ażeby mi korzec złota darował,

żeby mnie królem na pięknie sze krainy ogłosił, toby mi takiego ukontentowania nie
sprawił i serca tak nie nastroił wysoko, ak to uczyniła Zosia tymi kilku powieǳianymi
słowy. Toteż nawet w zapale wykrzyknąłem akichś nierozważnych słów kilka, ale że mi
Zosia zaraz powieǳiała:

— E ! Panie Marcinie, bęǳie wielka plotka z tego na utro! — więc umilkłem i roz-
mawiałem uż cicho, cisze nawet niż na spowieǳi. Przy takim spowiedniku, gdyby było
przyszło i milczeć nareszcie, tobym sobie eszcze i milczenie był poczytał za szczęście…

Więc my sobie tu rozmawiamy, a tam bez ustanku tańcu ą. Niebawem też przyszła
i na nas kole . Porwałem się rączo i z eszcze lepszą fantaz ą wywĳa ąc mo ą panienką,
wyśpiewywałem eszcze cudne rzeczy i sam nawet nie wiem, skąd mi się brały, bo anim
się rymotworstwa kiedykolwiek uczył, anim dwóch wierszy w moim życiu nie złożył. Ale
szlachcic, który ma dobrą fantaz ę, kiedy w głowę nale e, wszystkim być może, a nawet
poetą. Koniec końców, żem naśpiewał akie kilkaǳiesiąt piosneczek; Sto owski, który
był sławny z tego, że w okamgnieniu wiersze robił, a nawet czasem, kiedy miał wenę
po temu, to i od razu odpowiadał lub zgoła perorował wierszami, dobrze mi sukursował
w te robocie, a nawet często przemagał konceptami, „bo i Apollinowi nie zawsze odpo-
wiadała lutnia” — ak mówi Kochanowski; inni też także śpiewali, co który umiał albo
naprędce ułożył. Lgocki tylko choǳił chmurno popod ściany i iskrzącym, ale zawsze
mazga owatym okiem na mnie spoglądał; chciałem go rozruszać i na niego raz i drugi

²³³alkiermes (z arab.) — czerwony barwnik. [przypis edytorski]
²³⁴respons (z łac.) — odpowiedź. [przypis edytorski]
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co zaśpiewałem, ale że mi się ani razu nie odciął i przekonałem się, że est z te strony
bezbronny, więc dałem mu pokó . Wszakże po staremu bez ednego żołnierza wo na była
i my bez Lgockiego bawiliśmy się doskonale, i tak nam pięknie i prędko czas zeszedł, że
niepomałuśmy²³⁵ się zaǳiwili, kiedy ksiąǳ akiś poważny czy kanonik aki, czy proboszcz
mie scowy, nagle wysunął się z kąta i do Sto owskiego powieǳiał:

— Dobĳa cie waszmość czym pręǳe , bo uż tylko pół goǳiny zapust macie.
Spo rzałem na zegarek, istotnie pół do dwunaste uż było; rzekłem tedy do Zosi:
— Otóż to w miłe kompanii czas, a przy miłe tanecznicy i taniec ak prędko mĳa.

— A tu Sto owski do mnie:
— Kończmy, panie bracie.
— Jeszcze pół goǳiny mamy, po cóż to darowywać.
— Nie można — odpowieǳiał tenże — bo trzeba eszcze po staremu zapust pożegnać,

a post powitać.
— Jakże to?
— Zaraz zobaczysz — rzekł Sto owski i zniknął ze sali.
Jeszcześmy tego tańca nie ukończyli, kiedy uż w ednym kącie duży stołek drewniany

postawiono i wielkim go kobiercem, na ścianie po obudwóch²³⁶ stronach zawieszonym,
okryto; czyniono tam eszcze i inne akieś przygotowania, których a uż, ile żem się
z Zosią zagadał, nie uważałem i nie pamiętam. Tymczasem zaś rączo podawano kielichy,
pito, podawano drugim i do wypicia przymuszano, wymyśla ąc różne dowcipne i śmieszne
zdrowia, dla każdego kapela huczny wiwat przygrywała. Z boleścią serca musiałem i a też
Zosię porzucić, a do nich przystąpić i pić, co który zaintonował, i kto wie, czym by się
to było skończyło, bo uż i na kolananch pito przed damami, i a uż eden taki kielich
przed panią stolnikową, drugi przed Zosią wypiłem, ano się eszcze do trzeciego przed
Zosią zabierałem, gdyby nie to, że nagle zawołano:

— Mości panowie! Uciszcie się! — a któryś tam zaczął ǳwonić łyżką w szklankę,
niby ǳwon naśladu ąc. Kiedym, zdrowie Zuzi wypiwszy, powstał i obe rzał się po sali,
cisza była, a na owe niby to ambonie, powyże pasa dywanem zakryty, stał uż Sto owski
w białą ubrany koszulę i pas swó lity na szyi zawieszony ma ąc. Uciszyło się całkiem,
a Sto owski zaczął w ten sens:

— W imię o ca Jowisza, ego sługi stokfisza, ego syna Plutusa i ego famulusa, które-
go imię zginęło w Rzymie, i wǳięczne panny Aodity, dla które rozchorował się Bachus
spity i po które słodyczy łaknie ǳiś pieprzu i goryczy. I która to Aodita, w wszelkie
wǳięki obfita, ze swo ą miłością stanęła mu uż w gardle kością, że ten Bachus, niebo-
że, nadobne Terpsychorze służyć uż ani weź nie może i zaległ sobą czarne mortis²³⁷ łoże.
Z czego wszystkim niech bęǳie ta in aeternum²³⁸ nauka: że co nadto, to nadto, ako pisze
i dokumentnie probu e²³⁹ Anakreon, rycerz i nieporównany w te materii poeta swo ego
czasu, w księǳe siódme , rozǳiale edenastym.

Próżno też Terpsychora, panienka uroǳiwa, tańców i lusztyków chciwa, a w postach
niecierpliwa, posłała mu swego doktora i przesłała mu swego amora, aby leżał ak pies
przy ego łożu i podawał mu leki. Próżno to wszystko! Nie bęǳie uż nic z tego kaleki,
bo uż est moriturus²⁴⁰.

Umrze więc na tym łożu i zamkną mu się powieki, i pochowa ą go na rozdrożu,
i grób mu wykopią głęboki, i głaz mu położą wysoki, i napis na nim wyry ą taki: „Tu
leżą Bachusa kości, który z miłości dostał mdłości, syt cukru i słodyczy, wołał pieprzu
i goryczy, nie dostał i — krom doktorskiego starania i ziół różnych podawania — umarł”
— z czego znowu ta się wydobywa nauka, że contra vim mortis non est medicamentum
in hortis²⁴¹, a gǳie śmierć zasiąǳie łoże, tam i doktor nie pomoże; ako o tym pisze

²³⁵niepomałuśmy się zaǳiwili (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; inacze : niemało się
zaǳiwiliśmy. [przypis edytorski]

²³⁶obudwóch — ǳiś popr. forma: obydwu. [przypis edytorski]
²³⁷mortis (łac.) — forma D.lp.: śmierci. [przypis edytorski]
²³⁸in aeternum (łac.) — na wieczność. [przypis edytorski]
²³⁹probować (z łac.) — tu: badać; uznawać, potwierǳać. [przypis edytorski]
²⁴⁰moriturus (łac.) — umiera ący. [przypis edytorski]
²⁴¹contra vim mortis non est medicamentum in hortis (łac.) — na śmierć nie ma lekarstwa. [przypis edytorski]
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proverbiorum²⁴² autor, ǳisia uż wiecznie w Bogu odpoczywa ący, Rysiński, w księǳe
swo e pierwsze i ostatnie , bez rozǳiałów pisane .

A kiedy ego zna omi przy dą nawieǳić go domi, to w zimnym łożu ego nie zastaną
dawnego przy aciela swego ani kota, ani szczura, ani Rusina, ani Mazura, ani wilka, ani
niedźwieǳia, ani szczupaka — eno śleǳia. Tego oto, którego tuta mam honor prezen-
tować waszmość państwu (to mówiąc, Sto owski podniósł prawą rękę do góry i pokazał
wszystkim prawǳiwego śleǳia, uwiązanego na sznurku), a który est Holender praw-
ǳiwy i nie przy echał tuta po to, ako niegdy ego bracia Holendrowie albo ǳisie sze
Szwaby, aby nas uczyć choǳenia koło arzyn albo zgoła rozumu, ale po to, aby był z e-
ǳon z octem i z oliwą. I ażeby pokrył z czasem swo ą solą i kwasem wszystkie ykasy,
marcepany i inne nudności, które nie ednemu z nas z zapust zostały w gardle i kolą go
akby kości. Co z tłustym wtorkiem ma taki związek, ak babilońska wieża z pieskiem
amorkiem i z Orderem Podwiązek — a z mĳa ącym zapustem, ak czart z odpustem —
a z przybywa ącym Popielcem, ak robiony kwiatek ze złotym cielcem.

Ale żeby w piśmie czy w orac i wszystko stanęło na rac i, a periody miały wątek i ko-
neks ę i nie konały na apopleks ę: na to potrzeba dar do tego mieć z nieba i zdrowe serce
in loco²⁴³, i niepĳane w duszy oko, i przyzwoity rozum we łbie, i eźǳić na koniu o zdro-
we noǳe po murowane droǳe, ale nie po kałuży ślizgać się na kiełbie! I nie posyłać
po rytmy do Aten, aby nimi zaǳiwiać głupi świat ten, ani po widok krwi i zgonu latać
na brzegi Flegetonu, kiedy dość tego w mie scu przyzwoitym pomięǳy naszą pszenicą
i żytem; ani też w rzymskie przybrawszy się togi, pleść, ak kona ą gǳieś pogańskie bogi;
kiedy czas est przed rozburzonym uklęknąć kościołem i o próg ego twardy grzesznym
uderzyć czołem, i głowy posypać popiołem, i odmówić pacierze dawno uż opóźnione za
grzechy popełnione… a dale uż z głową wytrzeźwioną i zdrową czekać w pracy około
roli i nie w lekach tego, co boli, aż nade dą Wielkanoc i Święta Zielone.

Umarł tedy Bachus, nasz przy aciel miły, a nim ciało ego w grobie położyły; ale że
ten akt swego życia zmiany odbywał niebożątko po staremu pĳany (tak ak, nie przymie-
rza ąc, a, tę mowę ma ąc) — i wytrzeźwiwszy się, mógłby powstać z ziemnego przybytku
i znów się zerwać do kielicha i zbytku; tedy mu Post Wielki, na wypadek wszelki, na ręce
i nogi kłaǳie te ka dany, iż go chrzci krzyżem świętym i węzłem nierozciętym wiąże go
z ego przyszłym panem, przytomnym tuta księǳem plebanem. Siedźże teraz, pogani-
nie, póki twó czas nie przeminie, i pokutu przez trzy kwartały bez żadne pociechy za
wszystkie grzechy, które się tu na ziemi z twoich przyczyn stały. A my mu eszcze raz
zaǳwońmy i gospodyni nasze się pokłońmy, i idźmy za nią, gǳie nas powieǳie, na
postny barszczyk i na śleǳie. Amen.

To powieǳiawszy, zlazł z ambony, a tu uż krzyczą: „Wiwat, wiwat! Kaznoǳie a nasz!”
— i poda ą eszcze ostatnie kielichy. Sto owski, zrzuciwszy ze siebie pas i koszulę, wszedł
mięǳy nas i wypiliśmy ego zdrowie kole ą, po czym poszliśmy do adalne izby, gǳie
uż był stół nakryty i postnymi potrawami zastawiony.

Po te wieczerzy rozeszliśmy się wszyscy i podczas gdy edni, którzy bliże mieszkali,
roz eżdżali się do domów, inni układali się spać w oficynie, a pobiegłem czym pręǳe
do łóżka, aby przytuliwszy głowę do poduszki, myśleć sobie samotnie o Zosi i o niespo-
ǳiewanym szczęściu moim.

Następnego dnia rano eszczem się był nie obuǳił, kiedy wbiegł do mnie Konopka i za-
mknąwszy drzwi szczelnie za sobą, z niecierpliwością zapytał:

— A cóż, panie bracie?
— Czy znowu? — odpowieǳiałem. — E ! Toż to ęzyk nieposłuszny u tych Mazurów.
— Ale ani śni mi się o tym, ak ty z twoimi zamysłami stoisz; pytam się tylko oto,

co ci odpowieǳiała Zuzia?
Dopiero w te chwili przypomniałem sobie, że mi ten nieszczęśliwy konkurent polecił,

iżbym się wywieǳiał o przyczynie kaprysów Zuzi; rzeknę tedy:

²⁴²proverbiorum (łac.) — forma D. lm: przysłów. [przypis edytorski]
²⁴³in loco (łac.) — w mie scu. [przypis edytorski]
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— Jak mnie Bóg miły, panie Janie, że wczora miałem wieczór taki, żebym był i o ge-
neralskim rozkazie zapomniał, a nie dopiero o takie drobne przy acielskie posłuǳe.

— To barǳo smutno — rzecze zamyślony Konopka.
— A cóż tam znowu w tym tak barǳo smutnego? Jedno wiesz sam, że a tu w Źwier-

niku nie posiadam eszcze u żadne osoby takiego zaufania, żebym mógł liczyć na pewno,
że się co dowiem, a po wtóre znów a ci powiem, że od wczora do ǳisia eszcze żadna
klamka nie zaskoczyła, a com mógł uczynić wczora , to potrafię i ǳisia .

— Jeżeliś łaskaw, to cię barǳo proszę, bo może mi to ǳiś potrzebnie sze niżeli wczo-
ra .

— Dlaczegóż to, panie bracie?
— Bom uż gotów był two e rady posłuchać, a teraz znowu się pokrzyżowało.
— Jakże to? Nic nie rozumiem.
— Owoż tak. Kiedym wszedł wczora wieczór na salę i spo rzał na Zuzię, że tak była

wesoła i uśmiecha ąca się prawie ak nigdy, straszny mnie smutek ogarnął. Myślałem so-
bie: otóż to est świat ǳisie szy, otóż to luǳie! Wiele to pomięǳy tymi czterema ścianami
kłamstwa, wiele obłudy, wiele fałszywych komplimentów, wiele zmyślonych uśmiechów,
zgoła akaż to maskarada! Bobym był zaraz krzyż położył na to, że się tam Zuzi serce na
kawałki kra ało, a przecie się śmiała!

— Panie bracie! Świadczę się Panem Bogiem, że mi o te że same porze oko w oko
te same myśli przychoǳiły do głowy.

— No, to tym barǳie ! Otóż mówiłem sobie tak: dlaczegóż ty się śmie esz? Albo
ci est cale obo ętny i sercu two emu obcy, wtedy bądź mi zdrowa! Odkochałaś się ty,
odkocham i a się. Albo się śmie esz dlatego, abyś się pastwiła nade mną i mściła się
w sposób tak nieluǳki za bagatelę, za głupstwo, za to, żem nie chciał przegrać procesu
i kawałka fortuny mo e poświęcić dlatego, abym ci niebacznie danego i niezastrzeżonego
dotrzymał parolu i po ęczał akie pół chwili przy twoich nogach, a wtedy, toś ty żona
dla samego szatana, ale nie dla mnie. Takie dilemma²⁴⁴ postawiwszy, powieǳiałem sobie:
bądźże zdrowa! Miałbym siebie za cztery litery, eżelibym słowo do ciebie przemówił. Ale
że mi się sroǳe serce zakrwawiło od żalu i potrzeba mu było dać akiegoś lekarstwa, aby
z bólu nie pękło, więc poszedłem do one izby, w które pito…

— I zryłeś się na asunek ak bela.
— Nie, to tyś się zrył wtedy ak bela, a piłem i piłem ak smok i pomimo na lepsze

chęci mo e ani rusz upić się było, alem się za to rzucił w taniec z takim ferworem,
żem hulał ak wściekły ze wszystkimi pannami, tylko z Zuzią ani ednego kroku. Com
myślał wtedy, nie umiem na pewno powieǳieć; może gdyby była Zuzia na mnie mrugnęła
i przeprosiła się ze mną, może bym e był eszcze do nóg upadł za to; ale, wyobraź sobie,
wytrzymała tę całą manifestac ę ode mnie z tymże samym uśmiechem, z akimem ą
zastał na sali. Ba! Przetrzymała mnie nawet, bo przecie a uż dale nie mogłem ani pić,
ani tańcować i tak się zatrułem i osłabłem, żem ledwie mógł sieǳieć na ławie, a ona
tańcowała bez ustanku aż do tego momentu, w którym Sto owski począł swo e kazanie.

Spoczął trochę Konopka, a a mu na to:
— Panie bracie — rzekłem — akoś w te historii edno z drugim mi nie kwadru e.

List, który mi wczora pokazywałeś, awnie tego dowoǳi, że lubo panna Zuzanna przed
nami obydwoma otrzymała partię Niemców, ednak nie ma ona ani niemieckiego ducha,
ani niemieckie wieǳy i że nie tylko druku nie wymyśli, ale nawet ani się pisać uż nigdy
nie nauczy, a tu mi znowu takie subtelne sztuki o nie powiadasz.

— A cóż to ma pisanie za styczność z rozumem albo ze subtelnością myśli? — od-
powieǳiał Konopka. — Widać, że nie znasz kobiet, kochany Marcinie! Ma ą one więce
rozumu i przyroǳonego dowcipu bez pisania niżeli my z naszym pismem i czytaniem. Ale
zresztą, co o tym rozprawiać! Opowiadam ci fakta, które żadnemu nie ulega ą wątpieniu.

— Mówże więc dale .
— Otóż tak trwało do same północy. Lubo zwyciężony przez Zuzię, ednak rad byłem

sobie, bo wiǳiałem awnie, akby na dłoni, że czy tak, czy owak, zawsze to żoną nie dla
mnie. Nie byłoż głupiemu wy ść ze sali i położyć się spać w kąciku, a ǳisia równo ze
dniem wy echać?

²⁴⁴dilemma (gr.) — dylematy. [przypis edytorski]
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— No, albo cóż się stało?
— No, cóż się stało? Poszedłem potem za wami do izby adalne i usiadłszy samotnie

na rogu, patrzałem eszcze zamyślony na tę, która mnie tak obałamuciła, którą tak sroǳe
kochałem, dla które tyle trudów poświęciłem, tyle kosztów poniosłem, dla które byłbym
w razie może i gardło dał mo e, a która mnie tak okropnie zdraǳiła, mo e ofiary podeptała,
żebym też choć wieǳiał, dlaczego! Wtem, kiedy inni za ęci byli eǳeniem, przystępu e
do mnie pani stolnikowa i rzecze: „Panie Janie! Co waszmość wyrabiasz?” — Zerwałem
się z ławy i doprawdy nie wieǳiałem, co odpowieǳieć. Aż patrzę, a tu Zuzia tylko o krok
eden ode mnie, z twarzą ak zawsze obo ętną, ale wypogoǳoną i uśmiecha ącą. Jeszczem
się raz dał zwyciężyć i głowę opuściwszy na dół, czekałem cierpliwie cięcia, które na mo e
utrapienie eszcze miało we mnie uderzyć. I tak się stało w istocie, bo w tymże momencie
odezwała się Zuzia: „Pan Konopka ǳisia nie w swoim sosie”. — Powieǳże sam, czy nie
lepie by mi było wtedy być na torturze?…

— Gorze , panie bracie — odpowieǳiałem.
— E ! Ty bo wszystko zbywasz krotochwilą²⁴⁵! — odpowieǳiał Konopka z niechęcią.
— Jakżeż tu nie być krotochwilnym²⁴⁶ — rzekłem na to — kiedym sobie w te chwili

przypomniał ciebie, akoś mi przed dwoma tygodniami z przyczyny mo ego postępowania
ze starościcem dawał tak poważne nauki i wymawiał się z tego, że mi nie możesz służyć
swo ą protekc ą, a teraz…

Odwrócił się Konopka i powstawszy z brzegu mo ego łóżka, na którym sieǳiał, prze-
szedł się po poko u, ale niebawem rzekł:

— Tak to bywa na świecie: ǳisia się est na wozie, a utro pod wozem. Takie to
ǳiwne los z nami, biednymi ludźmi, stroi igraszki! Ale cóż robić? Trudnoż²⁴⁷ mi się
ǳiś wstyǳić lub cale²⁴⁸ zapierać tego, co lubo²⁴⁹ ze zmianą okoliczności pokazało się za
porywczym, ednak wyszło z dobrego serca i było poczciwym. Ty może szczęśliwszym
bęǳiesz w two e imprezie.

— Może będę, a może i nie będę, to ednak ci powiem, iż gdyby ta, o które rękę
a bym się starał, taką mi się być pokazała, ak Zuzia tobie, tobym sobie wcale tego za
wielkie nie uważał nieszczęście.

— Cóż byś począł?
— Panu Bogu bym poǳiękował, że mi się te ta emnice odkryły przed ślubem, a nie

po ślubie.
— I wyrugowałbyś²⁵⁰ cały afekt²⁵¹ ze serca?
— Nie potrzebowałbym go rugować, bo w te że same chwili, w które bym się prze-

konał, że osoba, dla które a mam szczery sentyment, poniewiera tym pięknym mo ego
serca owocem, duma mo a i ambic a nie dałaby ani mruknąć afektowi. Zresztą, czy to
tak trudno tak marny przytłumić w sercu afekt, aki miewamy do kobiet? Miewało się
uż daleko wspanialsze i nieporównanie silnie sze afekta i zawieǳione zostały, i zdeptane,
i umilkły, a przecie eszcze z nimi nie dał się człowiek podeptać i nie umilkł z kretesem.

Konopka tylko pokiwał głową i trwało pomięǳy nami milczenie przez czas akiś. Ja
bym był milczał i dale , bo mi dobrze z tym było, ale on e przerwał i rzekł:

— Poczeka , bęǳiesz i ty miał niemałe opały ze Zosią! Lgocki uż prawie zwariował,
obaczymy, aki Kato z ciebie… ale prawda! Nie mamy nic mówić o tym. Więc cię tylko
proszę, gdybyś się mógł co od Zuzi dowieǳieć, dowieǳ się i uǳiel mi.

— Ale z całego serca.
Konopka eszcze długo choǳił po izbie i sapiąc mocno, na różne sposoby dubitował²⁵²

nad swoim położeniem i wszystko, co myślał, głośno wypowiadał; a mu podsuwałem
mo ą nieodmienną radę pod różnymi postaciami i byłbym go może do akiego osta-

²⁴⁵krotochwila (daw.) — żart, dowcip. [przypis edytorski]
²⁴⁶krotochwilny (daw.) — żartobliwy, dowcipku ący. [przypis edytorski]
²⁴⁷trudnoż (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnie ącą -że skróconą do -ż; znaczenie: trudno przecież.

[przypis edytorski]
²⁴⁸cale (daw.) — całkowicie, zupełnie; wcale. [przypis edytorski]
²⁴⁹lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
²⁵⁰wyrugować — wygnać, przepęǳić. [przypis edytorski]
²⁵¹afekt (z łac.) — uczucie. [przypis edytorski]
²⁵²dubitować (z łac.) — tu: rozważać. [przypis edytorski]
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tecznego rezultatu doprowaǳił, gdyby nie to, że śród tych oratorskich tergiwersacy ²⁵³
naszych wszedł Sto owski do nasze izby, woła ąc zaraz z progu:

— Ave Maria, Mater Dei! Waszmość eszcze w łóżku, a tu uż ǳiewiąta goǳina
i wszyscy wy eżdża ą do kościoła.

— Nie może być! — zawołałem, zrywa ąc się na równe nogi. — A! To by pięknie
było, żebym nabożeństwo opuścił!

— Nabożeństwo nie est tak barǳo pilne — odpowieǳiał Sto owski — ale est tu
inna historia, zwłoki niecierpiąca, do które waszmość zapraszamy.

— Cóż to? — rzekłem. — Pewnie sprawa aka.
— Pewno, że nie consilium²⁵⁴. Już mnie ta przy aźń Łętowskiego drogo kosztu e!
— Cóż to, panie bracie? — zapytał Konopka.
— Lubieniecki, ako to zawsze niecierpliwy a względem wszystkich pode rzliwy, wy-

echał przeciw Łętowskiemu z takimi zarzutami, że choćby tylko dlatego, że est w nasze
kompanii, nie wypadało mi im dać upaść na ziemię. — Na to Konopka:

— Co bym się tam brał do obrony cuǳego honoru! Niecha każdy sam się broni, od
tego ma głowę i ręce.

— Ale, proszęż ciebie — zawoła Sto owski — uż zostaw to mnie, do czego a się
mam brać, a do czego nie. Nie wiesz, o co iǳie, i gadasz! Osądźże ty, Nieczu a; rzecz była
taka. — Ja też na to:

— A co mnie tam do tego, aka rzecz była! Chcesz się bić z Lubienieckim, to za
świadka i za pomocnika albo zastępcę służę; chcesz się goǳić i sąǳić, to poszlĳ²⁵⁵ do
trybunału po palestrantów i sęǳiów, bo to nie mo a rzecz.

— Dobrze masz, zbiera że się i chodź.
Ubrałem się tedy w okamgnieniu i szablę wziąwszy, poszedłem.
Po długich tergiwersac ach, w których tchórzem podszyty Łętowski, niby to przez

wǳięczność dla Sto owskiego, tak wiele gadał, że o mało a z nim do burdy nie przysze-
dłem, Sto owski z Lubienieckim wybili się, trochę się podrapawszy, co nie miało żadnego
znaczenia i tylko mi kawał drogiego czasu ukradło, bo kiedym zaraz potem wsiadł na sa-
nie i do kościoła po echał, to eszczem tylko zarwał tyle nabożeństwa, że mi ksiąǳ głowę
popiołem posypał.

Po nabożeństwie powróciliśmy wszyscy do dworu, gǳie nas w izbie adalne postne
oczekiwało śniadanie. Mało uż gości było we środę w Źwierniku; edni eszcze wczora ,
druǳy ǳiś rano pood eżdżali, inni uż od kościoła poskręcali do domów. Przy śniada-
niu dość smutno było i wcale niemówno; ǳiadek spał eszcze, Zuzia się dąsała i smutno
poglądała przed siebie, Konopka milczał i z oczyma wlepionymi w talerz tak właśnie wy-
glądał, akby ǳiś po raz pierwszy był mięǳy ludźmi. Łętowski tylko, kontent, że kto
inny wybił się za niego, adł wiele i rezonował, ak wszyscy tchórze po skończone batalii,
ale nikt go nie słuchał. Ja się przysiadłem do Zosi, która mnie miłym powitała uśmie-
chem, i uż tak e asystowałem wyraźnie, akbyśmy utro mieli iść do ślubu. Lgockiego
to widocznie gniewało, ale że uż był przestraszony przeze mnie, więc ani razu mi w oczy
nie spo rzał, tylko co chwila do swo ego sąsiada coś szeptał, a nawet i temu dawał po-
kó , ile razy na niego spo rzałem. Wziąłem to sobie ad notam²⁵⁶ i postanowiłem w razie
potrzeby korzystać z tego tchórzostwa ego.

Po śniadaniu eszcze cokolwiek gości od echało, została tylko panienka akaś, rówie-
śniczka Zosi z sąsieǳtwa, Sto owski, Konopka, Lgocki i a. Podczas kiedyśmy przecho-
ǳili do sali, uważałem to, że pani stolnikowa wzięła Konopkę ze sobą i wyniosła się
z nim do dalszych poko ów na akąś konferenc ę, w adalne zaś izbie Zuzia się sama zo-
stała. Korzysta ąc tedy z tego momentu dla wywiązania się z obietnicy dane Konopce,
przystąpiłem do nie i rzeknę:

— Waszmość panna tu sama tylko ze śleǳiami i butelkami?
— Sama.
— Cóż mi panna Zuzanna od dni kilku posmutniała widocznie i cóż to temu za

przyczyna? Kto est ten niegoǳiwy, kto zuchwalec taki, który się stał tego powodem?
²⁵³tergiwersacja (z łac.) — wykręt. [przypis edytorski]
²⁵⁴consilium (łac.) — narada. [przypis edytorski]
²⁵⁵poszlĳ (daw.) — ǳiś popr. forma: poślĳ. [przypis edytorski]
²⁵⁶ad notam (łac.) — do pamięci. [przypis edytorski]
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— I cóż mu pan zrobisz?
— Powieǳ no mi, pani, który to est, zaraz my go tu ukarzemy przykładnie.
— E !… Nikt… Ot! Tak; zła estem i koniec.
— I koniec? — rzekłem. — Da że mi pani rękę na to, że na tym uż bęǳie koniec.
— O! Jak to pan skarbnikowicz zaraz chwyta za słowo!
— Chwytam, ale to wszystko dla dobra pani, bo źle pani robisz, że się gniewasz

i dąsasz, i poniewiera ąc uczciwego człowieka, Pan Bóg wie za co, ściągasz przez to żarty
i uszczypliwe przycinki nie tylko na niego, ale nawet i na siebie.

— A któż to może wieǳieć, co pomięǳy nami zachoǳi?
— Nikt, tylko wó t i cała gromada.
— E ! Bo pan Konopka sam temu winien.
— Co też pani gadasz! A cóż on temu winien, że mu termin sądowy na ten ǳień

wyznaczono, na który się obiecał był do Źwiernika?
— Jużże i wszystko wypaplał!
— Trudnoż, nie miał choć trochę rum²⁵⁷ zrobić swo emu sercu, kiedyś go pani tak

sroǳe przygniotła?
— Bo on mnie tak ciężko obraził.
— Ależ, mo a mościa panno, to est wielkie ǳieciństwo. Zapomnĳ pani o tym i prze-

proś się z panem Konopką, bo to wielki grzech est bałamucić kawalerów i poniewierać
nimi za pomocą tego kawałka broni, który wam sami poda ą w ręce.

— Tyle też naszego panowania nad wami.
— I to nadto, mo a mościa panno, bo gdybyśmy rozum mieli i tak sobie z wami

postępowali, ak to czynili nasi nieśmiertelni o cowie, tobyście ani te edne chwili pa-
nowania nie miały.

— Piękne maksymy mi pan skarbnikowicz ogłasza! Teraz się wcale temu nie ǳiwię,
co mi ów baron niemiecki tyle o barbarzyństwie mężczyzn w Polsce nagadał i co mi pan
Rychter i wszyscy ci panowie, którzy ancuskie suknie noszą, zawsze powiada ą.

— Panno Zuzanno, wierz mi pani, że a daleko lepie tę materię rozumiem niż baron
niemiecki i pan Rychter, i wszyscy ci panowie, którzy ancuskie suknie noszą, i powia-
dam pani to, że u które kobiety ob awia się chętka do imperium nad mężem lub aman-
tem, u te nie masz miłości, est tylko próżność i może co eszcze więce , o czym racze
zamilczę. Że zaś tamci panowie tak przeciwko obycza om polskich mężczyzn powsta ą
i barbarzyństwem to nazywa ą, to temu est barǳo prosta przyczyna: pan Holmfels est
Niemiec, w naszym kra u est może rok albo dwa, ani słowa po polsku nie umie, naszych
stosunków nie zna, więc ego zdanie o nas tyle est warte, co zdanie akiego Chińczyka,
który co powie o Polakach, albo zdanie wróbla, który świegocze na dachu; pan Rychter
est luter, a ak pani wiadomo, ich religia całkiem inacze mówi o sakramencie małżeń-
stwa niż nasza, co się zaś tyczy ancuskich elegantów, to chyba że panie same tego nie
wiǳicie, że każdy z nich est na próżnie szy pochlebca i ant, akich mało, i nie tylko
to, ale grzech śmiertelny by na siebie powieǳiał, gdyby tylko wieǳiał, że przez to zarobi
sobie na wzgląd u kobiety.

— Toteż właśnie dlatego, że umie ą się dla nas sakryfikować²⁵⁸, zasługu ą na względy
nasze.

— Tedy muszę eszcze to pani powieǳieć, że żaden z takich elegantów nie stara się
o względy na wieczne czasy, i gdyby wieǳiał, że takich dostąpi, toby uciekł przed nimi na
kraniec świata; choǳi im tylko o względy chwilowe, o dorywcze zbałamucenie, o tryumf
miłości własne , a może i o krotochwilę aką, które plan ma każdy z nich naprzód uż
w głowie, bo to są oszuści, bałamuty, awanturniki!

— Choćby i tacy byli, to eszcze lepsi są od was, bo grzecznie si.
— A! Upadam do nóg waćpanny dobroǳie ki!
Nie zrozumiała panna Zuzanna tego wykrzykniku mo ego i odpowieǳiała mi na to:
— Jednak a się znowu tak barǳo nie gniewam na pana Konopkę, żebym się z nim

nie miała pogoǳić, ale tak ciężkie obrazy nie tak łatwo się zapomina ą.
Wtem weszła pani stolnikowa z Konopką, mówiąc w mo e przytomności do Zuzi:

²⁵⁷rum — tu: ulga. [przypis edytorski]
²⁵⁸sakryfikować się (z łac.) — poświęcać się. [przypis edytorski]
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— Wiǳisz, na co to tego wszystkiego było! I edno nic niewinno, i drugie niewiele,
i zrobić wam z tego taką awanturę, że ażeście oczy obcych na siebie ściągnęli.

— Ja też tu właśnie pannie Zuzannie mówię lekkie kazanie na tę materię.
— Barǳo waszmości ǳięku ę — odpowieǳiała pani stolnikowa. — Już to pan

skarbnikowicz doskonale forytu e wszystkie sprawy, które pod swo ą weźmie opiekę.
— Da że Boże i swo ą tak poforytować — odpowieǳiałem i pocałowawszy panią

stolnikową w rękę za tak dobrą o mnie opinię, chciałem tuż za nią odchoǳić, ale Konopka
mnie z boku nieznacznie za połę pociągnął, więc zostałem. On też rzekł zaraz:

— Oto przy tym świadku panią przepraszam, eżelim co przeciw nie zawinił.
— Ja się wcale nie gniewam — odpowieǳiała Zuzia, ale zimno i obo ętnie. Konopka

ą pocałował w rękę i dodał:
— Niechże uż bęǳie zgoda pomięǳy nami na wieki.
— I a za tym estem — odpowieǳiała Zuzia zwycza nym tonem, co mnie musiało

na myśl przyprowaǳić przysłowie, że wilk chowany a przy aciel z ednany niewiele warci.
Tymczasem znowu Konopka do Zuzi:
— Więc kiedy pani także za tym esteś, czemu w głębi mo ego serca wierzę, toż i aby

czemu podobnemu nadal zapobiec, i aby się uż dłuże tym nudnym oczekiwaniem nie
męczyć, nie odwleka uż pani nadal dnia połączenia się naszego i racz go teraz w łasce
swo e oznaczyć.

— Jak to?… Teraz? — spytała Zuzia.
— Albo cóż stoi na przeszkoǳie?
— Jakżeż tak nagle?
— Boże mó — zawołał Konopka — toż to nagle? Wszakże się to przeszło kwartał

uż wlecze.
— No, nie płaczże pan — odpowieǳiała Zuzia — wyznaczę uż i ǳień ślubu, wy-

znaczę, tylko się z mamą poraǳę.
ǲiwno mnie się to akoś wydało, że pani stolnikowa, taka mądra i poważna matrona,

nieletnie Zuzi tak wszystko pozostawia do woli; bo lubo to uż onego czasu niektórzy
przyna mnie roǳice wiele folgowali w staroświeckie autokrac i nad ǳiećmi, ednakże
posagi, wyprawy, wyznaczania terminów ślubu i inne takie rzeczy to na wieki wieków
powinno zostać pod dyspozyc ą roǳiców; ale nie było czasu w te chwili zastanawiać się
nad tym, bo uż i rozmowa się nasza skończyła, i wszystko tro e weszliśmy na powrót
do sali. Tam zastałem Zosię sieǳącą na kanapie w kąciku, a Lgockiego tuż przy nie .
Przystąpiłem tedy bliże i spo rzałem na niego ostro, przygryza ąc wargi i rusza ąc wąsami.
Bał się mnie widać ak cienia swego, bo zaraz oczy spuścił na ziemię, wstał i przeszedł się
do drugiego kąta. Ja też zaraz mie sce ego zabrałem, a że się tak wydarzyło, że właśnie
Sto owski w tym momencie akieś facec e opowiadał paniom opodal od nas sieǳącym
i z wielką uwagą go słucha ącym, więc my tu mogliśmy sobie swobodnie rozmawiać.

Jakoż zaraz rzekłem do Zosi:
— Jak się spało pannie Zofii te nocy?
— Nie barǳo dobrze, bo mi się akieś straszne mary pokazywały we śnie.
— A pamiętasz pani co z tego?
— Barǳo mało, tylko to wiem, żem przez sen barǳo płakała i żem potem umarła.
— Umarła? Jakżeż to było? Przecie musisz pani eszcze coś więce z tego pamiętać.
— E ! Co tam! Sen mara, Pan Bóg wiara; albo to edno się śni człowiekowi w nocy,

a czasem i na awie różne ǳiwy się marzą — czy to zaraz wierzyć temu albo lękać się
tego?

— Pani snom całkiem nie wierzy?
— Może to est zabobon, ale przecie troszeczkę im wierzę, bom uż sama tego do-

świadczała, że co mi się pokazało we śnie, to się potem stało na awie. Ale to były same
drobne rzeczy.

— Jeżeli takie, ak owa śmierć białe róży, to pewna, że drobne, ale i takie, kiedy się
sprawǳa ą, to ǳięku pani Panu Bogu, bo widać, że posiadasz łaskę Jego.

— Tamto nie był sen sprawiedliwy — odpowieǳiała z uśmiechem Zosia — a przy-
na mnie niecałkowity, bo mnie o więdnieniu tych kwiatów na przód dopowieǳiał ogrod-
nik; ale mnie się często śni co takiego, o czym mnie nikt nic naprzód nie gada.

— A te że nocy cóż pani się śniło?
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— Straszne rzeczy! I niech Bóg broni, żeby się kiedy sprawǳiły; ale to nawet nie
może być.

— Cóż to było takiego?
— Śniło mi się na pierwe , że wo sko akieś czy konfederac a na dom nasz napadła

i wszystko potłukli, pobili, poru nowali i mamę mo ą porwali, a a się nóg mamy cze-
piłam i wlokłam się za nią, ale mnie odtrącili, a mamę wzięli, do akiegoś wozu wrzucili
i het gǳieś powieźli! To było barǳo straszno! Potem znowu śniło mnie się, żem była
w tym domu w ǳiadkowe wsi, o którym ǳiadunio zawsze opowiada, i ǳiadunio tam
był, i sieǳiał w ganku na krześle i drzemał; ale nam barǳo smutno było, bo ani mamy,
ani Zuzi, ani nikogo zna omego nie było. Potem przyszedł do nas anioł akiś z biały-
mi skrzydłami i przyniósł mnie bukiet z kwiatów pięknych i darował mi go. A potem
mnie wziął ze sobą i zaprowaǳił mnie pod stary zamek akiś i tamtędy póty mnie woǳił
i woǳił, aż póki mi się głos mamy z tego zamku nie odezwał. Dale co było, uż nie pa-
miętam, tylko to sobie eszcze przypominam, akem leżała umarła na katafalku i świece
się koło mnie świeciły, i kwiatów dużo było przy mnie, a ten anioł sieǳiał na schoǳie
od katafalka i płakał. To barǳo smutno było.

— To prawda, że to barǳo smutno być musiało, ale co też się pani za ǳiwactwa
poplotły.

— Zwycza nie, ak we śnie. — Ja też na to:
— Sny pani dobrze pamiętasz, ale to, co na awie się ǳie e…
— Także dobrze pamiętam — odpowieǳiała Zosia.
— Więc pani nie zapomniałaś o tym, cośmy wczora ze sobą mówili?
Żywy rumieniec wystąpił na liliową twarz Zosi, zmięszała się troszkę, ale odpowie-

ǳiała:
— Takeśmy wiele ze sobą mówili, że nie ręczę za to, czym uż czego nie zapomniała.
— O wszystko tu nie choǳi, bo to nie ewangelia, co a mówiłem, ale co pani mówiła,

to dla mnie prawie więce ak ewangelia.
Na to eszcze żywszy rumieniec na twarz Zosi wystąpił, zaczęła skubać koniec chus-

teczki, główkę opuściła i tylko szepcącym i prawie łka ącym głosem odpowieǳiała:
— Ja nic nie mówiła.
Ta odpowiedź mocno mnie pochwyciła za serce, prawie sam byłbym zapłakał, alem

się otrząsł i rzekłem:
— Czasem milczenie więce waży niż słowa, ale przecieś pani słów kilka powieǳiała.
— Com powieǳiała, to pamiętam — znowu cichutkim głosem odpowieǳiała Zosia.

Ja też na to powtórzyłem e własne słowa, mówiąc:
— „Wszystko est w rękach mo e matki”.
— Tak est.
— Więc a zwlekać nie będę — rzekłem — i zaraz się udam po to na wyższe szczęście

mo e, którego, aby się godnym okazać, gotów estem całe życie mo e poświęcić. Ale gdyby,
broń Boże, mama się sprzeciwiała na razie…

— Mama się nie sprzeciwi.
— Jednakże gdyby… nie zmieniż czas tego serca, które mnie taką napawa rozkoszą?
— Nigdy.
— Boże! Całe życie mo e Tobie za ziszczenie tych życzeń niewinnych.
To powieǳiawszy, wstałem, ale z sercem tak przepełnionym miłością i naǳie ą, i Bóg

wie akich uczuć naǳiemskich nawałą, żem się zdawał być nie człowiekiem z krwi i ciała
złożonym, ale akimś muzyckim naczyniem, akąś harfą, w które wszystkie struny drżały
i wydawały akąś cudną, z nigdy niesłyszanych dźwięków złożoną melodię. Nie wiem na-
wet, co się tam dale ǳiało; podobno nas wkrótce proszono do obiadu, przy obieǳie pito
coś wiele i a piłem do każdego i z każdym, i nie upiłem się, ale luǳie mi się wydawali
ak róże, zima ak wiosna, ǳiadek ak dwuǳiestoletni młoǳieniec, Zuzia akby anioł
dobroci i rozumu, a Lgockiego byłbym i pocałował, gdyby mi się był z bliska nawinął.
Po obieǳie też miałem fantaz ę ak nigdy, eno mnie było kra ać na kawałki i do ran
przykładać; gdybym był wtedy szedł do szturmu akie fortecy, byłbym był pierwszy na
murach — gdybym się był strzelał z kim z pistoletu, oko bym mu był wystrzelił — gdyby
mi kto kazał mieć mowę, byłbym Cycerona na dudka wystrychnął.
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Przed wieczorem od echał Sto owski, a Konopka i Lgocki eszcze się pozostali. W wie-
czór bawiliśmy się gawędką, ale a uż akby gwoźǳiem przybił przy Zosi. Wesoło było,
pomięǳy wczora poróżnioną parą złota zdawała się być zgoda, ǳiadek pił miód i prawił,
co mu się podobało, Konopka go wyciągał na różne wspomnienia z lat dawnych, podrzu-
cał żarty, a mu w tym pomagałem. Zosia nawet oǳywała się do nas i milutkie prawiła
rzeczy — tylko Lgocki sieǳiał ak mruk, ale tym nikomu nic nie zawaǳał.

Przez cały ǳień następny eszcze Konopka ze starościcem bawili w Źwierniku —
i Konopce się nie ǳiwiłem, ale czego Lgocki tam sieǳiał, to mi nie wiadomo; chyba
tylko po to, aby wiǳieć, ak go z każdą goǳiną coraz dale rugu ę i konkurenc ę dalszą
niepodobną mu czynię. Było bowiem tak, że gdybym był sobie sam dysponował, ak się co
ma składać i układać, tobym był nic lepszego dla siebie nie wymyślił. Konopka swoimi
własnymi niepowoǳeniami rozbro ony i przeto do mentorowania Lgockiemu w zalo-
tach żadne fantaz i niema ący, a nadto eszcze ostatnimi dniami więce ku mnie nagięty;
ǳiadek upodobał był sobie we mnie statecznie i co chwila dawał mi tego dowody; pani
stolnikowa nie ustawała w pochwałach dla mnie i komplimentach, zgoła wszystko uż
było tak dobrze, że nie wiǳiałem na całym świecie nic pewnie szego ak to, że mi nawet
deklarac i dokończyć nie daǳą, zezwala ąc od razu na wszystko. Szczęście też mo e było
prawie bez granic, niecierpliwość mnie tylko dręczyła, żeby to ak na pręǳe ukończyć.
Jednakże dla sieǳenia²⁵⁹ Konopki i Lgockiego całe dwa dni eszcze czekać musiałem.
Przy ich wy eźǳie nawet byłem w nie akim kłopocie, bo nie udało mi się to akoś gład-
ko ukoloryzować, dlaczego eszcze pozosta ę i wraz z nimi nie adę; ale Konopka cale
niechcący i uż na wsiadanym wyrwał mnie z tego kłopotu, mówiąc do mnie:

— Kiedyż my się znów obaczymy?
— Nie umiem ci dnia powieǳieć — odpowieǳiałem — ale na każden wypadek,

nim od adę do domu, będę eszcze w Koszycach.
— Wieszże co — rzecze on do mnie — zostań tu eszcze przez ǳisia , bo my musimy

po droǳe wstąpić do Gumnisk i potem nocować w Tarnowie, a utro przy edź do Koszyc,
to mnie na pewno zastaniesz.

— Zapewne tak bęǳie — odpowieǳiałem; po czym pożegnali się ze wszystkimi
i od echali.

Pani stolnikowa wyszła zaraz do gospodarstwa, Zuzia też także się to do tego, to
do owego poko u przechoǳiła, więc a tylko sam eden z Zosią pozostawałem, ǳiadka
przytomnego w to wcale nie licząc, bo ten, ak wiadomo, nie dosłyszał i można było sobie
przy nim tak dobrze rozmawiać, akby i bez niego. Mówię a tedy do Zosi:

— ǲisia więc na każdy wypadek sprawa nasza się zdecydu e. Co pani rozumie o tym,
ak to bęǳie?

— Ja nie mogę nic wieǳieć.
— Przecie, ak pani rozumie?
— Ja nie wiem, to od mamy zależy.
— Cóż panna Zuzanna mówi na to?
— Ona nic nie wie.
— Jak to? Pani nie zwierzyła się siostrze?
— Ona mnie się także z niczym nie zwierza.
— To źle, bęǳiemy mieli w nie adwersarza.
— E ! To na mnie sza, wszystko to od mamy zależy.
— Przecie a mam w Bogu tę naǳie ę, że mama nic nie bęǳie miała przeciwko temu.

— Na to Zosia:
— I mnie się tak zda e, ale przecie a się czegoś bo ę.
— Nie bó się pani, co tu strasznego?
— Pewnie, że nic strasznego, ale przecie. A kiedy pan skarbnikowicz pó ǳie do ma-

my?
— Choćby i zaraz, byle dobra sposobność.
— Niechże mi pan choć powie, kiedy to bęǳie.
— Powiem pani, i owszem — i potem rozmawialiśmy sobie w ten sens, pomimo

całe pewności, ednak z bĳącym sercem obo e, z akimś rozdrażnieniem, z oczekiwa-

²⁵⁹dla sieǳenia (daw.) — z powodu sieǳenia; dlatego, że sieǳieli. [przypis edytorski]
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niem, z ustawicznym oglądaniem się, kędy się pani stolnikowa, kędy Zuzia obraca. I nie
podarzyła się dobra sposobność aż do obiadu…

Po obieǳie dopiero, kiedy pani stolnikowa usiadła w przyległym poko u do akie ś
roboty, Zuzia się zaś aż do garderoby do fabrykac i akichś pomad i perfum wyniosła,
podała mi Zosia rękę na szczęście, a też poszedłem do matki i z bĳącym sercem zacząłem
z daleka taką rozmowę:

— Nim od adę, wypadałoby, abym e mość pani poǳiękował za tyle uprze mości,
których doświadczyłem w e domu.

— Jakże? To uż pan Marcin od eżdża?
— Nie w te chwili eszcze, ale niebawem trzeba bęǳie się zabrać i po zabawach

powrócić znowu do pracy swo e , którą tam może dobrze słuǳy moi roznoszą.
— Ot, siedź pan, kiedy ci dobrze.
— Och, dobrze mi, dobrze — odpowieǳiałem — ale właśnie dlatego, że mi tak

barǳo dobrze, trzeba to dobre zakończyć, abym się w nim nie rozpłynął.
— Otóż to są luǳie na świecie! — rzekła pani Strzegocka. — Nigdy tym niezadowo-

leni, co ma ą. Którym źle, wzdycha ą za dobrym i molestu ą Pana Boga o losu odmianę;
którym zaś dobrze, nuǳą się, że im dobrze, i raǳi by znowu czego złego doczekać.

— Nie tak to się ma rzecz, pani dobroǳie ko — odpowieǳiałem — nigdy całkowite
szczęście nikogo nie nuǳi; tylko połowina powoǳenia i niepewność o drugą połowę
nabawia głowę i serce niepoko em.

— Zawsze to wy ǳie na mo e — mówiła pani stolnikowa — bo któryż kiedy człowiek
przyznał się do tego, że całkowite szczęście posiada? Ilekolwiek go ma, choćby tego było
na więce , choćby nawet aż nadto, to on zawsze eszcze chce czegoś więce , zawsze pragnie
i mówi, że to, co dotychczas ma, to dopiero połowa.

— Bywa i to niekiedy pomięǳy tym nienasyconym roǳa em luǳkim, ednakże są
położenia, w których nie tylko że się istotnie tylko połowę szczęścia posiada, ale eszcze
tę prawdę dowoǳi się tym, że po prostu to, co się ma, bez tego, czego się pragnie, nie
miałoby nigdy żadnego znaczenia ani żadne wartości.

— Zapewne i takie mogą się zdarzać wypadki; ednak pan skarbnikowicz w nich
pewno nie esteś.

— Nie tylko że estem — odpowieǳiałem, powsta ąc z krzesełka z mocno bĳącym
sercem — ale nawet właśnie w te chwili dlatego prezentu ę się e mość pani, iżbym e
upadł do nóg i o ziszczenie drugie połowy życzeń moich na uniżenie prosił.

— Cóż to być może? — spytała stolnikowa, mocno zǳiwiona. — Proszę, niech pan
Marcin mówi śmiało, co tylko bęǳie w mo e mocy, ani chwili się nie powstrzymam,
aby mu dopomóc.

— Nie iǳie tu o pomoc żadną, mościa dobroǳie ko — odpowieǳiałem pokornie
— ale o to, iż rozbuǳiwszy w sercu moim stateczny afekt ku nadobne córce waćpani
dobroǳie ki, imć pannie Zofii…

— Jak to! Kto! — zawołała z przerażeniem prawie matka, rzuca ąc na ziemię robótkę
i powsta ąc z krzesła. — Panie skarbnikowiczu! To być nie może.

— Dlaczegóż to być nie może? — odpowieǳiałem także przerażony tym niespoǳie-
wanym sprawy obrotem. — Panna Zofia posiada tyle znakomitych ciała i duszy przy-
miotów, tyle u mu ącą…

— Ale to wszystko dobrze! Ależ Zosia est eszcze takim ǳieckiem, że ledwie za lat
kilka by mogła… ale gǳież tam! Co panu w głowie!

— Pani — zawołałem teraz drżącym, ale donośnym głosem i rzuciłem się do e nóg
ak długi — serce mo e est tak pełne miłości dla panny Zofii i wola mo a w tym tak
stateczna, iż gotów estem nie rok, nie dwa, ale ǳiesięć czekać, eżeli tylko…

— Ale gǳież tam! Nigdy to być nie może! — rzekła, przerywa ąc mi matka i odsu-
wa ąc się ode mnie klęczącego na ziemi. — Nigdy! Co panu w głowie?

Ta odpowiedź tak mnie niespoǳiewanie napadła i tak mnie przeraziła, ak eszcze
nigdy nic w życiu. Sam nie wieǳiałem, co się ze mną ǳiało. Drżałem cały, łzy mi się
z oczu strumieniem puściły i całą twarz zalały. Zerwałem się ednak z kolan i w tym
momencie wyleciałem do sali. Drżąca ak liść, blada ak ściana i na pół umarła prawie
stała Zosia pod oknem. Przybiegłem, porwałem ą za rękę i wpadłszy z nią do owego
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nieszczęśliwego poko u, padliśmy do nóg matce obo e. Przez to gorze się eszcze stało,
bo odskoczyła od nas ak oparzona, woła ąc:

— Boże, ale cóż to est takiego? Co wam się ǳie e? Skąd tak nagle takie afekta?
Zosiu! Wstawa zaraz i rusza do twego poko u!

Myśmy klęczeli, konwulsy nie prawie trzyma ąc się za ręce, obo e pochyleni, w ziemię
patrzący, akby uż tak zamarli, ak skamienieli.

Na to wszedł ǳiadek.
— Cóż to znów za komedie wyprawia ten Nieczu a? — zapytał on.
— Komedie! — odpowieǳiała z fukiem, z niechęcią, z drwinami, ze złością pani

stolnikowa. — Oświadczył się o rękę Zosi!
— A to niechże Bóg błogosławi! — odpowieǳiał ǳiadek. — Człek tęgi i uczciwy,

krew dobra, dłoń silna — i przystąpiwszy do nas, podniósł obiedwie²⁶⁰ ręce nad naszymi
głowami, mówiąc eszcze raz:

— Niech Bóg błogosławi!
Na to pani stolnikowa przyskoczyła uż z pas ą i porwawszy Zosię za rękę, prawie ą

wyrzuciła za drzwi do dalszych poko ów i drzwi zatrzasnęła. Jam się zerwał i wyleciałem
na ǳieǳiniec.

— He ! Zaprzęga ! Paku ! — wołałem do moich luǳi. — Niech tu piorun zabĳe
taki dom przeklęty! — Po czym wpadłem do oficyn do mo e izby i zacząłem wszystkie
graty mo e, które na doręczu leżały, zbierać i rzucać do otworzonego i pod ścianą leżącego
tłumoka. Po chwili ǳiadek, po staremu schylony i o lasce opiera ący się, przyczłapał do
mnie do oficyn, zaraz w progu mówiąc:

— Jakiż bies cię opętał, Nieczu o, że takie komedie wyprawiasz?
— Nie bies, mości dobroǳie u, nie komedie! Tylko to serce niesprawiedliwie po-

krwawione tak się rzuca we mnie.
Na to on z wolna:
— Da no pokó , nie rzuca się darmo ak cyga²⁶¹ i nie wymyśla . Nemo sapiens, nisi

patiens²⁶². Siada no, pogadamy o tym ze sobą…
— Nie ma o czym gadać, łaskawy panie mó i dobroǳie u — odpowieǳiałem, cału ąc

ǳiadka w ramię. — Wiem, że egomość mi dobrze życzysz i rad byś mi z duszy i z serca
ak o ciec, i eżelim czym egomości obraził, to przepraszam. Krew u mnie nie woda i ak
się rozgrze e, to i diabeł e nie ochłoǳi, ale z babskim uporem nie ma rady. Nabawili
mnie nieszczęścia na całe życie.

— Głośnie mów — zawołał ǳiadek — bo nic nie słyszę.
I siadł. Więc powtórzyłem mu eszcze raz, com uż powieǳiał, i potem eszcze gada-

łem, co mi fantaz a na ęzyk przyniosła, bom się aż trząsł cały i diabli mnie brali. ǲiadek
sieǳiał i milczał, ani ednym słówkiem moich wykrzykników nie przerywał, lubo każde
słowo rozumieć musiał, bom mówił wielkim głosem i z wielkim ferworem; wysłuchawszy
zaś, także mi nic nie odpowieǳiał, tylko na sługę zawołał i wina przynieść rozkazał. Nie
wiem, gǳie to wino było, ale to wiem, że ledwie co to powieǳiał, uż też zaraz wniesiono
gąsior potężny i dwa kubki i koło ǳiadka postawiono. Rzekł też on zaraz do mnie:

— No! Wysapałeś się uż trochę? Hę! Napĳże się wina.
— I trucizny bym się teraz napił, nie tylko wina! — zawołałem. — I snadź ona tylko

edna mogłaby być dobrym teraz lekarstwem dla mnie — i porwawszy gąsior w edną,
a kubek w drugą rękę, kilka kubków nalałem i wychyliłem eden po drugim. Byłbym
i z adł to metalowe naczynie, tak się duch burzył we mnie. ǲiadek przypatrywał się
temu, po czym rzekł z wolna:

— Mosanie Nieczu o! Żeś chłop setny do każde imprezy, tom zaraz poznał po tobie;
ale żeś przy tym i szczery wariat, o tym dopiero teraz się dowiadu ę.

— Prawda to wszystko — odpowieǳiałem — prawda i cale nie zaprzeczam; ale
powieǳże mi egomość, ak tu nie być wariatem, kiedy człowieka gorze psa ǳisia trak-
tu ą! Gǳież ma szlachcic ǳisia po żonę uderzyć, gǳie? Do kramarza, do szewca czy do
chłopa, kiedy mu e w równym domu szlacheckim odmawia ą?

²⁶⁰obiedwie (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwie. [przypis edytorski]
²⁶¹cyga (z węg.) — bąk. [przypis edytorski]
²⁶²nemo sapiens, nisi patiens (łac.) — Nikt nie est mądrym, eśli nie est cierpliwym. [przypis edytorski]
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— No! — rzekł ǳiadek. — Toż to yc z ciebie, mospanie! A czy to przymus dać
komu pannę? Czy to nie wolna w tym wola każdego?

— Wolna wola, to prawda! Ale kiedy panna chce tego, kiedy a chcę, kiedy mam
z łaski Boga fortunę, że ani grosza nie potrzebu ę na wiano, kiedy ród mó tak dobry
w Rzeczypospolite , że go żaden senatorski nie prze ǳie, kiedy nie masz żadne , by na -
mnie sze plamki ni na mnie, ni na o cach moich, ni na praǳiadach, czego więc chcą
ode mnie? Czego chcą dla te panny? Cóż to znowu są ci Strzegoccy? Czy to Raǳiwił-
łowie, czy Sanguszkowie, czy Potoccy? Dużoż tam buław, dużo miter, dużo wo ewodów
i kasztelanów?

— Da że pokó i bredni nie pleć. Ani tu o mitry iǳie, ani o buławy. Nie podoba
się matce i koniec. O mo ą córkę nie taki pan konkurował, ak ty; pięćǳiesiąt wsi miał,
pienięǳy ak prochu, z na pierwszymi domami skoligowany; księżniczka by była poszła
za niego, gdyby był o nią wypalił! A a szlachcic na edne wsi, uparłem się i nie dałem!
I poszedł z kwitkiem ak posłaniec ode drzwi, i odgrażał mi, i napadł na mnie, i crimen²⁶³
popełnił, i Bóg nie wie co eszcze, przecie panny nie dostał i na koniec on poszedł na psy,
diabeł mu przetrzebił fortunę, diabeł i duszę zabierze, a am cały i zdrów i przy skonaniu
wszystkich przepraszać będę, a ego nie.

— Wszystko to być może — odpowieǳiałem — ale przecie tam inne być musiały
przyczyny, a nie prosty kaprys, ak tu.

— Żadne inne; wariat był taki, ak ty, obraził mnie, dom mó obraził, a takiemu
ǳiecka nie odda nikt.

— Mó egomość! — rzekłem na to ładnie i cału ąc go w ramię. — Cóż takiego
wariackiego est we mnie? Że się teraz obruszam, to użem wariat, uż szalony? Czy to
człowiek est drzewo, czy lód, czy nieruchomy głaz? Kiedyż się ruszy, eśli nie wten-
czas, kiedy go gnębią, kiedy go gniotą, kiedy na poczciwsze ego chęci w błoto rzuca ą
i z nogami idą na niego?…

— No! — rzekł ǳiadek. — Ja to sam mówię, że to eszcze niewiele. Człowiek ma
krew i poruszać się musi; ale każda rzecz ma swo e granice i dlatego tobie raǳę e mieć
i zachować. Nie wszystko est złe, co się takim na oko wyda e. I nie każda taka impreza
uż zgubiona, w które pierwszy krok niefortunnie wypadnie. I nie ten mąż tęgi i swo e
sprawy dobry obrońca, który z wielkim impetem raz potrafi uderzyć, ale ten, który i raz,
i drugi, i ǳiesiąty uderzy, i tyleż impetów nieprzy acielskich wytrzyma, et in variis manebit
invarius usque ad finem²⁶⁴.

— Tak to się gada, mości dobroǳie u — odpowieǳiałem — dobra to est nauka, ale
nie w małżeństwie; bo cóż komu z tego, że wytrzyma ad finem i da my nawet, że wygra,
kiedy wtedy, gdy mu ów chleb podaǳą, on uż zębów nie bęǳie miał w gębie.

— He, he! Mosanie, daleko to eszcze tobie do tego, żeby ci aż zębów zabrakło.
— Kto tam wie, ak daleko? W różnych się bywa okaz ach.
— No, ale nie o tym mowa. Głupstwoś zrobił, żeś się rzucał przy kobietach ak yga,

co nigdy nie należy, a tyle barǳie , ile że wcale nie było do tego powodu.
— Boże! — zawołałem. — A kiedyż większy powód do tego bęǳie?
— Głupstwo! Nie było żadnego powodu. Stolnikowa ci dała rekuzę, bo tak się e

podobało. Musiała ona mieć swo ą rac ę, bo to niegłupia kobieta. Ale tym się nie ma co
tak barǳo asować: co się nie dało zrobić ǳisia , to się może da utro, a nie utro, to
po utrze. Pierwsze koty za płoty. Zresztą, może ona miała uż inne aspekta²⁶⁵, ale i to
eszcze nie śmierć dla waszeci. Od aspektu do efektu eszcze sto mil i edna. Panny nie Kobieta, Kwiaty,

Przemĳanie, Uroda,
Małżeństwo, Handel

taki towar pokupny, ak piękny. Są one, ak zagraniczne kwiaty w doniczkach, na droższe,
kiedy są w pączkach, tańsze uż, ba! proszą się z nimi, kiedy rozkwitną, a gdy odkwitną,
ledwie darmo kto bierze. Poczeka ! Z e pies psa, ak barana nie ma. Zresztą, może i a co
znaczę w tym domu, może i mnie wolno w czym veto założyć.

— Ba! — rzekłem. — I a to rozumiem, że cierpliwością wiele spraw się wygrywa na
świecie, ale tuta … tuta właśnie cierpliwość zagubić mnie może.

— A to czemu? — zawołał ǳiadek.

²⁶³crimen (łac.) — zbrodnia. [przypis edytorski]
²⁶⁴et in variis manebit invarius usque ad finem (łac.) — i w zmiennych kole ach pozostanie niezmienny aż do

końca. [przypis edytorski]
²⁶⁵aspekt (z łac.) — tu: pro ekt. [przypis edytorski]
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— Czemu? Bo kiedy a się cierpliwością będę uwoǳił, to tymczasem pannę Lgoc-
kiemu daǳą.

— Komu?
— Lgockiemu — rzekłem.
— A na świecie! — krzyknął ǳiadek. — Nigdy tego nie bęǳie. — Tedy a skoczę

do niego i złożywszy ręce:
— Mó egomość! — rzekłem. — Pomóżże mi waszmość w tym ciężkim dla mnie

terminie, a wǳięczność mo a dla niego niewyczerpaną bęǳie do ostatnich dni mego
żywota.

— Głupstwo! — rzekł ǳiadek, popĳa ąc wina. — Ja wǳięczności two e nie po-
trzebu ę, bom a obydwiema nogami uż w grobie. Jak zechcesz, to pacierz odmówisz na
moim grobie, ale i to niekoniecznie, bo co tam ważą przed Bogiem chłystków pacierze?

Wtem drzwi się otworzyły i ku wielkiemu zǳiwieniu mo emu weszła pani stolnikowa.
Nie wiem dlaczego, ale akoś mnie to tak pomięszało, żem stanął z oczyma spuszczonymi
ku ziemi i nie wieǳiałem, co począć. Szczęściem zaczęła ona:

— Panie skarbnikowiczu! Tylko pewne powinowactwo pomięǳy nami i szczegól-
ny charakter, którym sobie z ednałeś wszystkich, tuta mnie przyprowaǳił. Przykro mi
barǳo…

— Mościa dobroǳie ko — rzekłem tedy, u ęty tym przemówieniem i cału ąc ą w rę-
kę — barǳo panią przepraszam, eżeli w te scenie, całkiem dla mnie niespoǳiewane ,
czymkolwiek i kogokolwiek obraziłem w tym domu, ale Bóg mi est świadkiem, że nie
a temu winien, tylko niegoǳiwa krew mo a i duch ten porywczy, który może właśnie
wtedy, kiedy by mi ak na zimnie sze rozwagi potrzeba, rzuca mną ak opętanym. Jeszcze
raz się Bogiem zaświadczam…

— Wierzę uż, wierzę — przerwała mi ona — ale natychmiast proszę i mnie wierzyć,
że eżelim się znalazła w tym przykrym położeniu, żem musiała ego żądaniom odmówić,
to wcale nie myślałam przez to ani waszmości przy aźń dla nas lekce sobie ważyć, ani
osobę ego kłaść niże w zachowaniu moim od innych. I dlatego właśnie, że mi na tym
zależy, aby z te przyczyny nie było żadne nieprzy aźni pomięǳy nami i ażebyś waszmość
nie z gniewem i bez pożegnania od eżdżał ze Źwiernika, a na koniec w naǳiei, że kiedy
z uwagą się zastanowisz nad całą tą sprawą, cale mnie uniewinnisz, przyszłam tuta , aby
z waszmością pomówić słów kilka.

Ja też na to:
— Ja wcale odwołu ę mo e porywcze postąpienie sobie w tym razie i eszcze raz za nie

przepraszam, ale wcale nie ma to być tak rozumiano, akobym zarazem odwoływał mo ą
o te nieszczęśliwe rekuzie opinię. Przyznam się nawet e mość pani, że na próżno sobie
głowę łamię nad tym, akie by być mogły właściwe tego kroku powody.

— O! Są powody, są, panie skarbnikowiczu — odpowieǳiała pani stolnikowa —
i zapewne dość ważne, kiedy mnie aż przymusiły do zrobienia przykrości temu, którego,
zaprawdę mówię, niemało sobie poważam i szacu ę.

— Więc eżeli łaska pani bęǳie — odpowieǳiałem z grzecznością — to proszę o ich
zakomunikowanie mi; może to co ulży mo emu sercu, może się który z nich da usunąć,
a choćby zresztą i na nic się to nie przydało, toż wza emne porozumienie się ak nigǳie,
tak i tuta , żadne szkody przynieść nie może.

— Owóż o co i mnie choǳi — rzekła pani stolnikowa i usiadłszy blisko mnie, tak
rzecz poczęła:

— Na pierwe trzeba waszmości wieǳieć, że Zosia eszcze nie skończyła lat szesnastu
i przy tym tak est eszcze ǳiecinną, tak nierozważną, że w żaden sposób i nikomu na
świecie nie mogłabym e z czystym sumieniem teraz oddać na żonę.

— To na mnie sza przeszkoda — przerwałem — bo kto ma ǳiś lat szesnaście, ten
za rok bęǳie miał siedemnaście, a za dwa osiemnaście, a znowu z drugie strony, kto ma
szczery i niezmyślony sentyment dla akie panienki, i sam ma lat dwaǳieścia i kilka,
i w żadnych skądinąd naglących nie zna du e się okolicznościach, ten i dwa, i trzy lata
śmiało poczekać może, a nawet by to snadź z dobrym było dla stron obo ga, bo czego by
czas nie zniszczył, to by mogło być pewnym stateczne i nadal trwałości.
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— Tak, ale a znowu wiem z doświadczenia, że takie zawiązywanie sobie świata za
młodu nie ślubem, ale słowem, nie zawsze szczęśliwe przynosi skutki, a nie eden by może
połowę życia dał był za to, gdyby mógł być uwolnionym od niebacznie danego słowa.
Ale to mnie sza, są eszcze inne rzeczy daleko od te ważnie sze. Nie wiem, czy panu
wiadomo, aki est ród nasz i akie przechoǳił kole e. Strzegoccy z dawien dawna na
ogromnych siadywali fortunach. Znakomite w Rzeczypospolite urzędy, świetne koligac e
były prawie bez przerwy te familii uǳiałem. O ciec synowi, matka córce na śmiertelnych
łożach i w testamentach zachowywanie tych dóbr przekazywali; były nawet przepisywane
przez przodków reguły, wedle których ma ą postępować następcy. Nieszczęście chciało,
że mó mąż, przez szczególne woli boże zrząǳenie, znaczną część owych roǳinnych
sukces i uronił, ale też za to całe późnie sze życie ego było tylko niezmordowaną pracą ku
oǳyskaniu dawnego splendoru dążącą: ode mował on sobie od ust strawę, w płóciennym
kubraku choǳił, zdrowie swo e poświęcał na to, aby powiększyć fortunę i rodu znaczenie.
To o Strzegockich. Piotrowicze zaś, ród mego o ca, akim est w rzeczy i czym dawnie
był w Litwie, ba, w całe Polsce, nie potrzebu ę długo rozprawiać. Dość powieǳieć, że
herb ma Murdelio²⁶⁶.

— Murdelio? — zapytałem trochę tym zǳiwiony.
— Tak est, panie, Murdelio. Herb to dawny, dawnie szy niż cała Polska. Czym tylko

na pięknie szym można ozdobić genealogię, to wszystko waszmość zna ǳiesz na naszym
drzewie. ǲiadowie nasi miewali po kilkaset wsi własnych i bywali skoligaceni z na pierw-
szymi domami za granicą. Synowiec mo ego o ca ma eszcze do ǳiś dnia wsi kilkaǳiesiąt.
Linia atoli nasza upadła. ǲiad mó był rozrzutny i wiele utracił; o ca mego wypęǳono
sierotą z domu. Potrzebaż było eszcze takiego nieszczęścia, że obadwa²⁶⁷ te rody, obadwa
zru nowane i podupadłe, przeze mnie i męża mego się połączyły. Ale taka była wola boża;
widać inacze uż być nie mogło. Mąż mó troszeczkę e podniósł — ednak nie iǳie za
tym, aby się eszcze wyże podnieść nie miały. I owszem, mó mąż, umiera ąc, na wyraź-
nie mnie przykazał, abym obiedwie²⁶⁸ córki oddała do klasztoru, a ma ątek nietknięty
przekazała synowi. Miałam eszcze syna natenczas. ǲisia syn umarł małym chłopięciem
— ale czy waszmość myślisz, że każda z mych córek nie est gotową ǳisia pó ść do
klasztoru, gdyby się drugie świetne trafiło małżeństwo?…

Nie zdawało mi się, ażeby w tym, co pani stolnikowa mówiła, był akikolwiek sens
zdrowy, byłem tedy tak śmiały, żem przerwał, mówiąc:

— Przepraszam waszmość panią„ że e mowę przerywam, ale nie zda e mi się, aby
nawet przez na świetnie sze choćby obudwóch córek zamęście cokolwiek zyskał splen-
dor domu Strzegockich lub Piotrowiczów. Że ci, którzy synów ma ą, zdrowie i pracę
swo ą poświęca ą na to, aby im znaczną pozostawić fortunę, to rozumiem, bo przez nich
propagu e się dale i na lepszą puszcza drogę ród i nazwisko; ale żeby edną z córek na
to zamykać w klasztorze, aby druga trochę lepie za mąż poszła, albo zgoła obiedwie do
przeciwnych im małżeństw niewolić dlatego, że ich parentela skądeś tam się zza morza
wywoǳi i kiedyś tam, za Jagiełłów, miała akie takie w Polsce znaczenie, to mi się wcale
nie zda e. I gdybym uż żadnych innych nie miał na mo ą rac ę dowodów, to może i ten
by wystarczył, że za kogo panna Strzegocka pó ǳie, o tym ani bęǳie pisać historia, ani
wywoływać będą po kra u, ani wróbel podobno nie zaświegocze na dachu! — Na to ona:

— Że waszmość grzecznym esteś, o tym uż się dowodnie przekonałam ǳiś rano,
ale mnie sza o to! Racze panu odpowiem na ego argument, że sposób wetowania sobie
strat poniesionych est każdemu zostawiony do woli. Ród Strzegockich się kończy, to

²⁶⁶Murdelio — polski herb szlachecki, przyniesiony z Chorwac i: w polu czerwonym, pod półksiężycem
z zaćwieczonym krzyżem łacińskim złotym, takaż gwiazda, w kle nocie pół gryfa srebrnego, o orężu złotym,
labry czerwone, podbite złotem. Heraldyk Paprocki wskazu e ako pierwszego nosiciela tego herbu przybyłego
z Chorwac i rycerza imieniem Jerzy, który w poł. XV w. miał wspomóc króla polskiego w walce z zako-
nem krzyżackim; od kra u pochoǳenia (Croatia) dano mu nazwisko Karwat. Nazwisko Piotrowicz, zarówno
ak Murdelio, est wymieniane wśród noszących ten herb. Istnie e ednak odrębny herb Piotrowicz, nieco od-
mienny (w polu błękitnym, pod krzyżem złotym takiż półksiężyc z taką samą sześciopromienną gwiazdą mięǳy
rogami. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie: złote mięǳy błękitnymi; labry błękitne podbite złotem),
wywoǳący się od herbu Murdelio lub od herbu Leliwa i przysługu ący Piotrowiczom na Żmuǳi. [przypis
edytorski]

²⁶⁷obadwa (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwa. [przypis edytorski]
²⁶⁸obiedwie (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwie. [przypis edytorski]
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prawda, a więc kiedy się kończy, niechże ostatnie ego kąǳiele ozdobią się przyna mnie
pięknymi nazwiskami. Takie est mo e postanowienie, do którego dążyć est uż tylko
edynym całego życia mo ego zadaniem; mam też naǳie ę w Bogu, że spełnienia tych
życzeń mi nie odmówi, bo są skromne i sprawiedliwe.

— Da Boże! — odpowieǳiałem — ale mć pan Konopka…
— Otóż Zuzia — przerwała mi pani Strzegocka — że nie est ładna, iǳie za pana

Konopkę, nic w tym osobliwego, ale i pan Konopka est potomkiem dobrego i starożyt-
nego rodu, przy tym kawaler piękny, ma ący zachowanie i poses onat. Ale Zosia! Czyż
Zosia i ǳisia niegodna est i na pierwsze w kra u partii? Czyż nie mogę na to liczyć na
pewno, że kiedy przy ǳie do lat swych i pokaże się światu, to bęǳie miała pomięǳy kim
wybrać przyna mnie ? Zresztą, krótko mówiąc, pan starościc Lgocki…

— Jak to — krzyknąłem, nie mogąc się pohamować w oburzeniu — toż to Lgocki
est ten familiant, dla którego e mość zabĳasz dwie dusze? To Lgocki…

— Ależ panie skarbnikowiczu! Czy pan wiesz, czym są Lgoccy?
— Mościa pani! — krzyknąłem. — Jeżeli tacy są, ak ten, to wiem doskonale! Nie-

warci wody wozić Nieczu om!
— Ależ panie Marcinie! Przecież pan, który nawet nie masz ǳieǳictwa, nie zechcesz

się równać…
— Więc to o to wam iǳie! — zawołałem, łka ąc od żalu i wewnętrznego wzburze-

nia. — O tych kilka worów pienięǳy! Tacy to luǳie ǳiś na Mazurach, takie waszych
znakomitych rodów potomstwo! Bądźcie zdrowi! — wołałem. — Ale to wieǳcie, że że-
bym miał sam gardło dać w te sprawie i żebym miał wszystkie wsie zaǳierżawić naokoło
Źwiernika i wartami obstawić wszystkie granice, to psu obcemu nie dam przystąpić do
waszego dworu i każdego na drobne kawałki zasiekam, kto by śmiał się tylko przysuwać
do Zosi, póki ona sama mi nie da odkosza!

To wymówiwszy, z pas ą porwałem za czapkę i wyleciałem przed oficyny, a że mó
skarbniczek stał uż zaprzężony przed gankiem, więc wskoczyłem weń i kazałem ruszać
z kopyta, woła ąc eszcze w zaciekłości:

— Boda was zabito!…
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TOM II

Wy echawszy ze Źwiernika, lubo wiatr zimowy dął ak szalony i przez szubę niedźwieǳią
prze mował mnie aż do kości i lubo Węgrzynek, któren sieǳiał koło mnie w skarbniczku,
ustawicznie mi coś brząkał pod nosem, długo eszcze nie mogłem się opamiętać i przy ść
do przytomności; wszakże u echawszy tak z milę ku Tarnowu i przypomniawszy sobie, że
tam ma ǳisia nocować Konopka z owym w czepku uroǳonym, a dla mnie tak niefor-
tunnym Lgockim, kazałem stanąć koło na bliższe karczmy. Tam wypytałem się o drogę
i wyrozumiawszy rzecz, puściłem się na prawo małymi i na niegoǳiwszymi drogami pro-
sto do Pilzna. Nie chciałem i nie i mogłem się tą razą wiǳieć z narzeczonym Zuzi — nie
mógłby on był nie okazać pewnego tryumfu nade mną i pewnego lekceważenia mo ego
nieszczęścia — tego zaś nigdy, a tym więce ǳisia bym był nie mógł przenieść na sobie
— byłoby przyszło, a przyna mnie przy ść mogło do burdy pomięǳy nami, do awantury,
do bitwy może — i na cóż to tego?

Z wielką tedy biedą i zaledwie koło północy dobiłem się do Pilzna. Miasteczko to było
o wiele natenczas od Tarnowa większe i znacznie sze, było ono bowiem przedtem sto-
licą pilźnieńskiego powiatu, należącego do wo ewóǳtwa sandomierskiego; bywało tedy
mie scem powiatowych se mików i wszelkich innych z azdów, sieǳibą starosty groǳ-
kiego, sądów ziemskich i groǳkich, i wszelkich magistratur mie skich; w nim na koniec
obierały sobie locum standi²⁶⁹ na częście i sądy podwo ewóǳkie, kiedy z te strony Wisły
miały co do czynienia, w nim wszelkie komis e i naǳwycza ne sądy komisarskie; w nim
więc ześrodkowywała się wszelka rzecz publiczna, wszelki ruch i handel całego powiatu
— podczas kiedy Tarnów bywał tylko prywatną, dawnie hrabiów Tarnowskich, późnie
książąt Ostrowskich, a na koniec książąt Sanguszków własnością. W Pilźnie tedy, lubo mu
uż natenczas przez odcięcie go od wo ewóǳtwa sandomierskiego i reszty Polski, przez
zaprowaǳenie w tych ziemiach rządów niemieckich, przez zniesienie se mików i z azdów
i przez przeniesienie zeń sądów wiele ubyło ruchu i ludności, znać eszcze było powiatową
stolicę; było eszcze w nim i szlachty procesowiczów tam zamieszkałych, i palestrantów,
którzy sobie domy tam pozakupywali, bogatych mieszczan i kupców, i innych kapo-
towych cokolwiek, osobliwie też familĳ szlacheckich ziemiańskich, które, wystraszone
ostatnią wo ną, mięǳy murami tego miasteczka upragnione znalazły schronienie, miesz-
kało tam niemało — zgoła Pilzno było eszcze naówczas miastem, w którym można było
znaleźć i zna omych, i rozrywkę, i dobre wino, i dobrą kompanię. Ale ani mnie to w gło-
wie było dnia tego. Ja szukałem tylko gospody, a w nie spoko nego kącika, a znalazłszy to
obo e, rzuciłem się czym pręǳe na łoże, aby zostać samotnie z moimi żalami, zgryzotami
i modlitwami, ową edyną pociechą we wszystkich asunkach i dolegliwościach.

Różni też różne ma ą pod tym względem usposobienia — niektórzy, kiedy ich ból Cierpienie
aki i zgryzota przygniecie, szuka ą ulgi z zamkniętą powieką i zna du ą ą we śnie; dru-
ǳy dosta ą wtedy głodu albo pragnienia i zaspokoiwszy to albo owo, sta ą się uż całkiem
nieczuli i wszelkim asunkom nieprzystępni, inni, niecierpliwsi, wpada ą w pas ę i w żą-
ǳę zemsty za swo e cierpienia, rzuca ą się z pięściami na naczynia, zwierzęta lub luǳi,
a potłukłszy edno lub drugie uspaka a ą umysł i serce i dobĳa ą się spoko u — zgoła,
każdy umie sobie w takim razie dać radę, aby się nie dać pogryźć tym rzeczom docze-
snym. Ja atoli żadnym z takich przymiotów pochwalić się nie mogę, a kiedy na mnie
przy ǳie zgryzota, to uż musi odgryźć swo e od początku do końca i żaden lek rady
e nie da. Umysł mó wtedy upada, serce akimiś wewnętrznymi zalewa się łzami, dusza
pod gniotącym ą smutkiem ugina się i rada, zamknąwszy się w sobie, szuka pociechy
w upływa ącym czasie, w modlitwach i rozmyślaniach. I bywa to czasem dobrym dla nie
lekarstwem albo przyna mnie okolicznością łagoǳącą e cierpkość i rozpęǳa ącą czarne
chmury wiszące na e horyzoncie.

Wieǳąc to do siebie, rad byłem osobne w gospoǳie izdebce, rad samotności i ciszy,
rad te książce nabożne , którą miałem w podróżnym tłumoku. Po modlitwie chciałem
rozmyślać nad Zosią, nad sobą samym i nad tym wszystkim, co od nie akiego czasu sta-

²⁶⁹locum standi (łac.) — mie sce pobytu. [przypis edytorski]
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ło się ze mną, ale nie mogłem — położenie mo e było zanadto nowe i niespoǳiewane,
zanadto okropne, abym w nim mógł spoko nie rozmyślać. Miłość mo a, doświadczywszy
tak ogromne zapory, wzmogła się niewymownie i ob ęła całe estestwo mo e; żal i ża-
łoba rozlały po mnie wszystkie swo e gorycze, wszystkie trucizny; duma obrażona dęła
nieprzerwanie w swo ą wrzaskliwą trąbę i podrzucała mną co chwila, uderza ąc potem
w na boleśnie sze mie sca; upór, naglący mnie do przełamania tego złego, ambic a, po-
pycha ąca do nieporzucania zaczęte drogi i dopięcia zamierzonego celu, bodła mnie także
co chwila; zgoła aka tylko żyłka była w mym ciele, aka właǳa w me duszy, wszystko
to drżało, czyniąc swo ą sprawę i krzyżu ąc się boleśnie z innymi. I znowu byłem, ak-
by akie muzyckie naczynie, ak owa harfa, do które porównywałem się przed trzema
dniami, z tą tylko różnicą, że wtedy po e stronach biegały i różowe palce Zosine rączki
i miłości — ǳisia pĳane, zbuntowane, łachmanowate pospólstwo żąǳ i namiętności
tłukło obrukanymi dłońmi w e rozstro one struny i samo narzęǳie.

W takim stanie różne mi się krzyżowały myśli, różne uczucia; raz wyrzucałem sobie,
żem zanadto porywczo przystąpił do deklarac i; drugi raz żałowałem, żem się dał unieść
gniewowi i postąpił sobie z ubliżeniem przeciwko starszym, a przeto, żem sobie zamknął
drogę do wielu dalszych kroków, które przecie może eszcze to złe odwrócić mogłyby;
inny raz myślałem nad środkami ratunku i w te nieszczęśliwe pozyc i gniewałem się
i kląłem bezbożnie na to, żem nie est tak bogaty, ak Lgocki, albo żem się nie uroǳił
Tarnowskim lub Ossolińskim — akże bym był szczęśliwym w te chwili! Jak szczęśliwą
byłaby Zosia! I tak dale plotły mi się niedorzeczności po głowie, ak to się zwycza nie zda-
rza luǳiom młodym i pełnym siły, kiedy ich aki niespoǳiewany wypadek zbĳe z drogi
naprzód ułożone , na które rachunek wiele uż sobie wybudowali naǳiei. I nie dosyć
było tego, że mnie męczył stan mó ǳisie szy, że mnie zabĳały chwilowe i pogmatwane
pomięǳy sobą uczucia i zgryzoty, ale akżeż przeląkłem się siebie, kiedym pomyślał nad
tym, akie to dnie okropne przy ǳie mi spęǳać w domu. Bo czy to wy echać mi gǳie
w sąsieǳtwo? Czy sąsiada przy ąć u siebie? Czy oddać się zatrudnieniu albo rozrywce
z takim sercem rozbitym i z duszą tak pogniecioną? Jak tu oczy pokazać światu z reku-
zą na łbie, z tryumfem takiego mazga a nade mną? Jak tu przeżyć trzy dni, ak miesiąc
bez wiadomości o Zosi? Bez wywnętrzenia się przed kim? Bez zrzucenia choć połowy
tego smutku ze siebie, bez zasiągnienia²⁷⁰ rady czy e na te mo e nieszczęścia? O! Gdyby
przy aciel aki, gdyby powiernik! Na wagę złota bym go był wtedy zapłacił.

W te że chwili przyszedł mi na myśl Murdelio. Mąż poważny i światły, ma stosunki
akieś w tym domu, ważny nawet tam wiele, ak mi mówił Konopka… przybrał nazwisko
takie w klasztorze, ak herb ma ǳiad Zosi… może to być właśnie woda na mó młyn, może
mnie w czym oświeci, może da aką radę… bo i czemuż by nie miał tego uczynić? Będę go
prosił, zaklinał, dam ofiary na klasztor krośnieński… czemuż by mi zgoła nie miał pomóc
w tym razie? Rozumny est, światły, rozważny, musi też znać Lgockiego, a więc snadno²⁷¹
po mu e, aki mąż z niego bęǳie… Wiǳi on to pewno, aką niedorzeczność popełnia
matka, niewoląc Zosię do takiego małżeństwa… a zresztą, kiedy nie wie o tym, to a mu
wszystko rozpowiem, ze szczegółami wyłożę i będę go prosił, a kiedy tego bęǳie potrzeba,
to i do nóg mu padnę, trzecią część fortuny, sto tysięcy, dam na klasztor krośnieński!…
O! I pewno mi dopomoże! Znał mego o ca… krewny est Mężykówny… zawiezie mnie
do Źwiernika… panią stolnikową przeprosi, przekona i wszystko dobrze bęǳie. Trzebaż
utro wstąpić do krośnieńskiego klasztoru.

W takich myślach biały ǳień mnie zastał na łożu. Nie czekałem uż snu, nie wy-
magałem go na próżno, tylko, zebrawszy się prędko, w dalszą ruszyłem podróż. Pilno
mnie²⁷² było do Krosna.

Tonącemu pomięǳy bałwanami morza nieraz bałwan wyda e się być deską lub czół-
nem; na widok nowe , akie takie naǳiei, która w ego oczach do wysokości okrętu
wyrasta, rzuca się ten nieszczęśliwy z wściekłością ku przedmiotowi mniemanego ra-
tunku, dosięga go żelaznymi oboma ramiony i zna du e pod nim tylko śmierć prędszą
i pewnie szą. Ale choćby i tak było: dla Zosi choćby zginąć, i natychmiast!

²⁷⁰zasiągnienia — ǳiś popr. forma: zasięgnięcia. [przypis edytorski]
²⁷¹snadno a. snadnie (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
²⁷²mnie — ǳiś popr.: mi (forma zaimka w pozyc i nieakcentowane w zdaniu); pilno mi było. [przypis

edytorski]
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Wy echawszy rano, przed południem eszcze stanąłem przed krośnieńskim klaszto-
rem. Poważny ten przybytek Bogu oddanych luǳi, któren dawnymi czasy w Polsce do-
znawał nieodmienne czci i nigdy nieusta ące pomocy u pobożnego narodu, a nad którym
teraz wisiał groźny miecz Damoklesowy, powitał mnie zwycza ną swo ą pokorą i otwar-
tymi drzwiami dla wszystkich przechodniów. Przyszedłem tedy do furty i po staremu
rzekłem wychoǳącemu do mnie braciszkowi:

— Laudetur Jesus Christus!
— In saecula saeculorum — odpowieǳiał tenże i zarazem zapytał: — Czego waszmość

pan żąda?
— Nie żądam, ale proszę, ażalibym²⁷³ się nie mógł wiǳieć z księǳem Murdelionem?
— Z Murdelionem? — powtórzył braciszek. — Nie masz go w domu ǳisia , właśnie

się go spoǳiewamy.
— Dokądże wy echał?
— To mnie nie wiadomo, ale eżeli waszmość panu co na tym zależy, to łatwo by się

o tym dowieǳieć od księǳa gwardiana²⁷⁴.
— Możnaż się wiǳieć z księǳem gwardianem?
— Można, i owszem, proszę wnĳść, a waszmość zawiodę.
Prowaǳił mnie tedy ów ater²⁷⁵ akimiś długimi kurytarzami²⁷⁶ aż pod drzwi edne

celi, na które wskazu ąc, rzekł:
— Tuta mieszka ksiąǳ gwardian.
Wszedłem. Wyszedł naprzeciw mnie poważny przełożony klasztoru, oczeku ąc zwy- Religia, Ksiąǳ, Pieniąǳ

cza nego ode mnie powitania. Ja też, czyniąc zadość temu obycza owi, dobyłem zarazem
kilka dukatów z kieszeni i położywszy e na pobliskim stole, rzekłem:

— Jestem szlachcic z pobliskich okolic i proszę, aby ta uboga ofiara przy ęta była
ode mnie na mszę świętą, na intenc ę odwrócenia tego złego, które mnie tymi dniami
nawiǳiło²⁷⁷.

Pokłonił mi się pięknie ksiąǳ gwardian i odpowieǳiał:
— ǲięku emy pokornie waszmość panu za wezwanie nas do tych modłów… Ale

proszę, może waszmość pan raczy trochę odpocząć — i przysunąwszy stołek, podał mi
otwartą tabakierę rogową, którą dobył z rękawa.

— Ja tu właściwie prócz tego — rzekłem, siada ąc na stołek — miałem i inną intenc ę.
— Jakaż to? — rzecze gwardian. — Cieszyć nas bęǳie, eżeli potrafimy usłużyć

waszmości.
— Chciałem się wiǳieć z księǳem Murdelionem.
— To by była rzecz na łatwie sza — odpowie przełożony klasztoru, zażywa ąc tabaki

— gdyby nie to, że dni kilka uż temu, ak za sprawami naszego konwentu w dalszą trochę
stronę wy echał.

— Prędkoż wróci? — spytałem.
— Właściwie ǳisia uż się go spoǳiewamy; a ednakże sąǳę, że nie potrafi on się

postawić w tym słowie²⁷⁸ i kilka dni eszcze, a może nawet cały tyǳień zabawi.
— To mnie żal barǳo — rzekłem na to mnichowi — koniecznie mi się potrzeba

było z nim wiǳieć.
— Z duszy serca bym rad waszmości usłużyć, ale w tym razie uż inacze nie potrafię,

ak tylko tak, żebyś waszmość, eżeli masz aką nagłą sprawę do niego, mnie ą zakomuni-
kować raczył i zawierzył, że natychmiast po ego powrocie zdam ą emu i sam uż w tym
będę²⁷⁹, ażeby dopełnioną została. A możesz to waszmość śmiało uczynić, bo wszakżeż
i tak wszystko o mnie oprzeć się musi. — Ja też na to:

— Sprawy żadne nie mam, ale est taka rzecz. Podobało się Panu Bogu dotknąć
mnie teraz wielkimi asunkami; u człowieka młodego krew gorąca i niecierpliwość wiel-
ka, owóż rad bym choć na aki czas mieć pobożnego człowieka w domu, abym z kim

²⁷³ażalibym się nie mógł wiǳieć (daw.) — czybym się nie mógł wiǳieć; czy nie mógłbym się wiǳieć. [przypis
edytorski]

²⁷⁴gwardian — przełożony klasztoru anciszkanów. [przypis edytorski]
²⁷⁵frater (z łac.) — brat, braciszek; tu w znaczeniu: zakonnik. [przypis edytorski]
²⁷⁶kurytarz — ǳiś popr.: korytarz. [przypis edytorski]
²⁷⁷nawiǳić (daw.) — nawieǳić; odwieǳić, zobaczyć. [przypis edytorski]
²⁷⁸nie potrafi on się postawić w tym słowie (daw.) — nie może dotrzymać słowa. [przypis edytorski]
²⁷⁹sam już w tym będę (daw.) — sam tego dopilnu ę. [przypis edytorski]
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miał modlitwę odmówić i czasami pogadać, a że znam księǳa Murdeliona i uważałem
w nim przy niepospolitym rozumie i świątobliwości także i niepoślednią zna omość rze-
czy światowych, co dla mnie est na ważnie sza, bo człek nie tylko pociechy łaknie, ale
oraz i dobre rady, więc ego właśnie chciałem do siebie zaprosić, pewny będąc tego, że
egomość dobroǳie , ako przełożony, nie bęǳiesz miał nic przeciw temu.

— Nie tylko nie mogę nic mieć przeciw temu — odpowieǳiał mi na to gwardian
poważnie — ale i owszem, chwali się to waszmości, że lubo tak młody i zapewne mało
doświadczenia ma ący, edyną ufność swo ą pokładasz w Bogu, a pociechy i dobre rady
w dolegliwościach szukasz u wiernych sług Jego. Postępek taki zasługu e na pochwa-
łę, a wierz mnie, waszmość, staremu, że kto w akimkolwiek terminie czy to ulgi, czy
pociechy, czy dobrego natchnienia szuka na te droǳe, ten w oczekiwaniach swoich za-
wieǳiony nie bęǳie i pręǳe czy późnie , czego uczciwie pragnie, niezawodnie dostąpi.
Wszakże eżeli o to choǳi, co mi waszmość powiadasz, to my i tu bez Murdeliona po-
raǳimy sobie. W naszym klasztorze, Panu Bogu niech bęǳie chwała za to, zna du ą się
i mężowie uczeńsi, i pobożnie si od Murdeliona, który, intra parietes²⁸⁰ mówiąc, nie est
eszcze księǳem i przy ǳisie szych okolicznościach snadź²⁸¹ nieprędko nim bęǳie, ile
a tę rzecz rozumiem, cale do tego nie est, do czego waszmość zażyć go pragniesz. Jego
powołanie i funkc a, lubo²⁸² może o wiele pożytecznie szą est dla nas niż drugich braci
naszych, ednak całkiem est inną… owóż w ninie szym razie każę a księǳu Innocente-
mu temu wsiąść z waszmością na wózek; może on tam i parę tygodni zabawić, a proszę
mi wierzyć, iż on daleko lepie tę służbę około waszmości odprawi niż każdy inny.

— Dobra by i to była — odpowieǳiałem na to — i wierzę, że ksiąǳ Innocenty
sposobnie szy est do te funkc i niżeli Murdelio, ale nie potrzebu ę powiadać egomości,
że nie zawsze to lekarstwo zbawia, które wedle reguł odpowiada chorobie, ano to pręǳe ,
które odpowiada naturze chorego. Owóż więc może niesłusznie, ale uż tak est, że mam
na większe zaufanie do Murdeliona i o niego proszę koniecznie, choćby i późnie cokol-
wiek. W te też naǳiei, że egomość bęǳiesz łaskaw po ego powrocie zaordynować go
do mnie, ofiaru ę piękną ałmużnę ze zbóż, wiktuałów, a może i bydląt cokolwiek na wasz
klasztor i odeszlę ą wraz z powraca ącym Murdelionem. Nazywam się Marcin Nieczu a
i mieszkam w Bóbrce za Leskiem.

— Hm! — rzecze znów gwardian, z wolna zażywa ąc tabaki. — Wspaniałomyślnie
i godnie to est ze strony waszmość pana, że przy zdarzone sposobności nie zapomi-
nasz o ubogie gromadce sług bożych. Za ten dar ho ny pamiętać bęǳiemy o asunkach
waszmości, akoż i nie zaniedbamy zanieść naszych pokornych modłów przed tron Na -
wyższego i ponawiać e od czasu do czasu, aż do szczęśliwe zmiany tego niewiadomego
nam nieszczęścia… ale koniecznież to Murdeliona?

— Już koniecznie — odpowieǳiałem — tego bowiem męża znam, nauczyłem się go
zawczasu szanować, zawczasu ego argumentom wierzyć i ufać, że akąkolwiek mi poda
radę, ta bęǳie dobrą i zbawienną. Ale dlaczegóż to waszmość dobroǳie owi tak to nie
na rękę? Czyż to on nie est podwładny tak ako inny? Czy nie musi wypełnić rozkazu?

— Tak… zapewne, że musi… ale wiǳisz, waszmość pan, on tu est tak… on tu więce
niby to na dewoc i niżeli w konwencie… eszcze i ślubów nie złożył.

— Powieǳże mi waszmość, któż on est z rodu i światowe niegdy pozyc i?
Skręcił się gwardian na to zapytanie, lecz odpowieǳiał pokornie:
— To uż zwycza nie est ta emnicą konwentu.
— To mnie sza z tym — rzekłem — proszę przysłać go do mnie, a będę pamiętał

o krośnieńskim klasztorze i nadal.
To rzekłszy, pokłoniłem się i zabierałem się do wychodu, on zaś tymczasem:
— Może wielmożny pan pozwoli przekąskę… klasztorna wódeczka nie zawaǳi na

drogę.
— Nie, nie, ǳięku ę, czekam tylko na wóz i braciszka. Ścielę się do nóg.
— Niecha że Pan Bóg prowaǳi szczęśliwie — odpowieǳiał gwardian, a a wyszedłem

i zastawszy konie mo e uż zaprzężone, ruszyłem dale .

²⁸⁰intra parietes (łac.) — mięǳy nami. [przypis edytorski]
²⁸¹snadź (daw.) — widocznie, na wyraźnie . [przypis edytorski]
²⁸²lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
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I lubo mó zamiar dowieǳenia się, kim est, a przyna mnie , kim był dawnie Murde-
lio, spełzł na niczym, ednakże choć z naǳie ą, że go będę miał w moim domu, stanąłem
dnia drugiego u siebie.

Tam znalazłem wszystko w porządku i uczciwości, i bydło, i konie, i spiżarnię, i sprzę-
ty, i zgoła dom cały. Jednak wszystko to mnie tak nie cieszyło, ak ten kącik spoko ny
i własny, w którym się zamknąć mogłem ak ów ślimak w skorupianym swym domku,
sam, sam eden tylko, z moimi wszystkimi myślami, z moimi wspomnieniami, z mo ą
nieprzerwaną miłością dla Zosi, z mo ą nieuspoko oną tęsknotą; ale oraz i z ową nieoce-
nioną właǳą duszy, z które , ak rzeczne wody z swych źródeł, ustawicznie edna z drugie
się wysnuwa ą naǳie e. I tak mi poczęły płynąć dnie eden za drugim, każdy z nich długi
ak wieczność, każdy smutny ak kir żałobny, każdy zalany łzami, owiniony w westchnie-
nia, każdy pokra any niecierpliwością i targaniem się duszy mo e , która się gwałtem
wypierała z tego nieznośnego więzienia. I były to barǳo smutne dnie mego życia, ni-
czym nierozerwane, niczym nieuma one ani rozweselone. Nie miałem snu ani spoko u,
ani chętki do pracy, ani do adła, ani do napo u, próbowałem wszystkiego, aby się choć
chwilowo rozerwać, ale nic się nie chwytało ani rąk moich, ani głowy. Wychoǳiłem
czasem do gospodarstwa, ale to mnie zaraz nuǳiło; wsiadałem na konia, ale zaledwie
u echałem kilkaset kroków, zaraz wracałem; począłem na nowo czytanie ksiąg świętych
i śpiewu, ale i to mnie się prędko sprzykrzyło; w księgach nie zna dowałem pociechy, głos
luǳki mnie raził i powypęǳałem to z domu. Posłałem po mego pod ezdka do Konopki,
była to wielka dla mnie rozrywka; napisałem list do niego i spoǳiewałem się, że mi coś
doniesie o Zosi. Przez te dni, kiedym się uż spoǳiewał powrotu pachołka, co chwila wy-
biegałem za bramę, wyglądałem na drogę, wyczekiwałem go ak zbawienia, chociaż cóż
on mi mógł przywieźć? I istotnie się tak stało; pachołek powrócił, konia przyprowaǳił
ze sobą i nie tylko od Zosi, ale nawet od Konopki nic mi nie przywiózł, bo go nie zastał
w domu. Więc znowu ten sam smutek, taż niecierpliwość. I trwało to tak kilka tygodni.

Nareszcie dnia ednego wieczorem, kiedym sieǳiał w kącie o zmroku i przypominał
sobie owe szczęśliwe chwile, w których mi wolno było wiǳieć przyna mnie Zosię i z nią
rozmawiać, i kiedym się nurzał tak w tym szczęściu minionym, żem zgoła o obecnym
szczęściu zapomniał, da ą mi znać, że ksiąǳ akiś przy echał przed ganek. Byłem pewny,
że to Murdelio. Porwałem się i wybiegłem do sieni, ednak ku zǳiwieniu mo emu oba-
czyłem cale nie tego, któregom się spoǳiewał. Jednak i tak dobrze: był to bowiem ów
ksiąǳ mis onarz św. Wincentego á Paulo, którego zeszłe esieni zdybałem był w Hoczwi
na mis i.

— Przepraszam waszmość dobroǳie a — rzekł ksiąǳ, przystępu ąc do mnie — że a
tu tak śmiało za eżdżam sobie do pańskiego dworu, ale i mam zaprosiny od pana, i trudno
by to inacze zrobić, kiedy mnie noc zapadła na droǳe.

— Mości dobroǳie u — odpowieǳiałem — nie tylko honor mi waszmość tym
wyrząǳasz, że raczysz nawieǳić ubogą strzechę mo ą, ale nawet i dobroǳie stwo, bo co
w te chwili, to wcale nie mógłbym mieć pożądańszego gościa nad mo ego kochanego
mis onarza.

— Jakżeż zdrowie waszmości, które tak nadwerężone było przeszłego roku? — spytał
mnie ksiąǳ, kiedyśmy weszli do poko u.

— Zdrowie ak zdrowie — odpowieǳiałem — Pan Bóg akoś łaskaw; ale są inne
zgryzoty, które dobiera ą się do żywego, i ot, prawdę powieǳieć, gdyby nie to trochę
ufności, którą człowiek eszcze ma w Panu Bogu i łasce Jego, toby uż przyszło zdesperować
z kretesem.

— No, proszęż, cóż to takiego? Co to? Proszę mi się trochę wyspowiadać, panie Mar-
cinie, trochę ulżyć swo emu sercu, trochę podysputować ze mną; może na to zna ǳiemy
aką radę, akie lekarstwo, aką ulgę przyna mnie . A możesz to waszmość uczynić śmiało
i bezpiecznie; z czym się wygadasz przede mną, padnie akby w grób zimny i przywalone
bęǳie kamieniem ślubów klasztornych. Człowiek, który umarł dla świata, nie wygada
się z niczym, a ponieważ ży e tylko na to, aby służył Bogu i usłużył luǳiom w potrzebie,
toż mu i nie tak trudno poświęcić się dla pomocy bliźniego. — Ja też na to:

— Bóg wam zapłać, dobroǳie u, za wasze dobre chęci dla mnie; ale nie wiem, czy
mi co pomożecie na to, bo to rzeczy światowe i ot, boda czy nie grzeszne.
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— Nic to wszystko nie waǳi; eżeli światowe, toż i my nie zza świata, a eżeli, broń
Boże, grzeszne, to uż wcale do naszego autoramentu należą i nietrudno nam bęǳie dać
na nie radę. Cóż to takiego?

— E ! Nie potraficie mi pomóc, księże, ale mogę wam opowieǳieć; wszakże pierwe
się trochę posilicie i wypoczniecie.

Jakoż natychmiast przeszliśmy do adalne izby, gǳie stół nakryto i wniesiono pi-
wo grzane ze serem, potrawę z a i rybę, do których pożywania zasiedliśmy z księǳem
obadwa, bo i mnie akoś na widok obce osoby trochę chętka przyszła do adła. Śród
wieczerzy i po nie eszcze długo opowiadałem gościowi memu tę nieszczęśliwą sprawę,
przywoǳąc wszystko aż do na drobnie szych szczegółów, prawie ak na spowieǳi. Słu-
chał on mnie cierpliwie i z wielką uwagą i nie przerywał mi, tylko wtedy, kiedy się chciał
o czymś dokładnie dowieǳieć. A kiedym skończył właśnie na tym, akom wstąpił po
Murdeliona do krośnieńskiego klasztoru, rzekł on do mnie:

— Po Murdeliona?… Nie znam ci a wprawǳie z bliska tego Murdeliona, ale nie
zda e mi się, ażeby to był człowiek do tego, żeby kogo uspokoił i aką boleść uśmierzyć
potrafił. Nie est on zresztą księǳem, o ile z boku się mogłem dowieǳieć; ma to być pan
akiś alboli też szlachcic znakomity, którego przeszłe awanturnicze życie w mury klasz-
torne zaprowaǳiło; znaczy on wprawǳie wiele w krośnieńskim klasztorze i ma wielkie
zachowanie u bractwa, ale to podobno nie rozumem przychoǳi do tego, tylko groszem,
którego dla konwentu nie szczęǳi. Myśl wszakże, którą waszmość miałeś, aby wziąć aką
świątobliwą osobę do siebie dla czytania wspólnie słowa bożego, dla oderwania się od
ziemskich asunków, dla podniesienia ducha poważną i stateczną rozmową, est barǳo
chwalebna i gdybyś ą był przyprowaǳił do skutku, stałaby się niezawodnie dobrym dla
niego lekarstwem; ale to do tego nie brać ci było kogo innego, eno księǳa Innocentego,
anciszkanina z tego samego klasztoru, który uż nieraz podobne służby odprawiał, któ-
rego zna ą po całe Polsce i zaprasza ą do oddalonych mie sc świętych na kazania i który
est człek wiekowy, doświadczony, świadomy świata i luǳi, i rzeczy światowych, i róż-
nych pomięǳy ludźmi stosunków, a w naukach wszelkich est akby we własnym domu.
Co się zaś tyczy owe miłości i konkurenc i, które rekuzę sobie waszmość uważasz za
wielkie nieszczęście i bierzesz za powód do tak czarnego asunku, to est rzecz, o które
wiele by mówić, a właściwie nie warto.

— Jak to! Nie warto? — zawołałem.
— Nie warto, bo uż się stała, zakończyła i dla waszmości przepadła.
— Jak to przepadła? Otóż to konsolac a²⁸³!
— Na lepsza, aka być może w tym razie. Una salus victis nullam sperare salutem²⁸⁴.

Wyperswadować sobie z głowy to, co być nie może, i owoż zaraz spokó i duszy zbawienie
od wszelakich asobliwości. Czy to ta edna panna na świecie? Czy to uż stoi tak zapisano,
że koniecznie tę musisz mieć za towarzyszkę swego żywota? Bo i na co ten upór? Czy takie
sprzeciwianie się woli boże i przeznaczeniu est cnotą czy religią, czy heroizmem? Ot! Po
prostu namiętność ziemska, podsycona uporem, a kierowana może aką logiką, która
niczym nie est, eno próżną mądrością luǳką i filozofią szatańską.

— E ! Toż to pleciesz duby smalone, szanowny mis onarzu! — rzeknę a na to, prze-
rywa ąc mo emu mówcy. — Gdybym cię był nie słyszał przeszłego roku w Hoczwi mó-
wiącego inacze i nie wieǳiał o tym, żeś mąż niepospolicie bity w rzeczach duchownych,
tobym po tym, co teraz mówisz, myślał, że ci zgoła klepki braku e.

— Możesz sobie mówić, co chcesz — odpowieǳiał mi ksiąǳ cale²⁸⁵ spoko nie — Szlachcic, Młodość, Słowo,
Honor, Gniew, Ksiąǳnie będę się obruszał na to, bom nie est młoǳian porywczy ani ów szlachcic ambitny,

któremu się zda e, że za lada słowem przez kogo powieǳianym honor ego po kawałku
odpada; ani się będę ǳiwił słowom twoim gorącym, bo wiem, żeś eszcze rozdrażniony
i cały ak w ogniu, ale pomimo to trwać będę statecznie przy mo e opinii i wszelkimi
siłami nastawać na to, ażebyś zmężniał i stał się hartownie szym od liche rekuzy.

— Dobrze tobie gadać, mó księże, a czy dostałeś kiedy rekuzę?
— Co za pytanie! Ja sam nie dostałem, ale wiem doskonale, co est rekuza.

²⁸³konsolacja (z łac.) — pociecha. [przypis edytorski]
²⁸⁴una salus victis nullam sperare salutem. (łac.) — edyny ratunek zwyciężonych: nie spoǳiewać się znikąd

ratunku. (Wergiliusz, Eneida II, w. ). [przypis edytorski]
²⁸⁵cale (daw.) — zupełnie. [przypis edytorski]
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— Wiesz, ale nie czu esz. Nie ma z kim gadać.
Ksiąǳ atoli²⁸⁶ nie przestał na tym, a prawdę powieǳiawszy, to dopiero teraz począł

porządne kazanie. Mówił mi tedy, ako miłość dla kobiety dopiero wtedy ma prawo od-
woływać się do Pana Boga, kiedy się stała miłością małżeńską i towarzyszą e szacunek,
poważanie, stateczność, poprzeǳa ą błogosławieństwo boże, a iǳie za nią przeznacze-
nie stania się węzłem roǳiny, ogniwem społeczeństwa, kolebką luǳkości. Przeciwnie
zaś, miłość inna, podniecona spo rzeniem, znikomą pięknością ciała albo kilkoma sło-
wy powieǳianymi w szale, nie est miłością i sroǳe grzeszy ten, który ą wyprowaǳa
z Boga albo z bożego natchnienia; nie ma ona bowiem z niebem ani z czystym duchem
luǳkim, który est tchnieniem samego Boga, żadne a żadne styczności. Miłość taka est
produktem krwi luǳkie , produktem nerwów albo rozpalonego mózgu, est więc li tylko
żąǳą, namiętnością albo marnym upornym²⁸⁷ zachceniem. Jest ǳieckiem ziemi, roba-
kiem wylęgłym w ciele, pokusą i nagabaniem²⁸⁸ szatana. A że tak est, dowoǳi się tym,
że miłość taka bywa niespoko ną, gwałtowną, rzuca ącą się w swoim pochoǳie na różne
bezdroża, nieprzebiera ącą pomięǳy środkami do celu ą zawieść ma ącymi — miłość
taka przywoǳi człowieka do zapomnienia o Bogu, o cnocie i wszelkich innych, często
nawet na świętszych obowiązkach względem roǳiny, społeczeństwa i o czyzny; opano-
wu e rozum, serce i wszelkie, choćby niegdy na statecznie sze uczucia, przyprowaǳa ze
sobą gniew, nienawiść, rozpacz, szaleństwo, a tak szatańską opętana czeredą, nieraz swó
własny cel zmienia, nierzadko nawet sama znika z luǳkiego serca i zostawia po sobie
inną akąś namiętność, prowaǳącą do nagie zbrodni.

— Gdyby miłość taka — mówił dale mis onarz — pochoǳiła od Boga lub z bożego
natchnienia, nie miałaby ona uż w swoim zaroǳie skłonności do żadnych wyskoków,
a przychoǳąc na świat, nie odbywałaby wzrostu i mądrości swo e w towarzystwie ęǳ
takich piekielnych i nie wlokłaby z sobą tak liczne czeredy żąǳ brudnych i pokus —
i byłaby piękną ak tęcza siedmioma igra ąca barwami, i spoko ną ak kwiaty wychoǳące
ze ziemi do słońca, i wesołą ak ǳiecko bawiące się trawką zieloną i wiośnianymi kwiatami.
Byłaby mężną ak odwaga, stateczną ak wytrwałość, pokorną ak sama pokora, kocha ącą
ak poświęcenie i zgoła wzniosłą ak każda cnota, źródło swo e ma ąca w Boga. I taka
bywa miłość, ale aż wtedy, kiedy na nią spłynie błogosławieństwo boże i kiedy Duch
Święty u mie ą za rękę i zaprowaǳi w stateczne grono cnót roǳinnych i społeczeńskich.
Wszystko zaś, co wy, młoǳi, nazywacie miłością, est żąǳą tylko, namiętnością, pochucią
i niegodne nawet tego pięknego i zaszczytnego nazwiska miłości.

Mówił potem ksiąǳ dale , wszęǳie przywoǳąc Pismo święte i różnych poważnych
pisarzów opinię, że nie tylko est błędem, est grzechem dać się począć w swym sercu
tak nęǳnemu afektowi, akim est miłość dla kobiety, ale dowoǳi to nawet niepospolite
małości ducha, graniczące barǳo blisko o bezduszność zwierzęcą, eżeli kto temu afektowi
da e się porwać i pod ego nagabaniami głowę i rozum utraci.

— Głupstwo est wielkie — ciągnął zawsze z umiarkowaniem mis onarz — myśleć, Miłość spełniona,
Małżeństwoże ten albo ów człowiek nie może uż zażyć szczęścia z inną kobietą, tylko z tą, którą

sobie w ednym swo ego życia upodobał momencie. Tysiąc i milion est eszcze kobiet,
i rozumnie szych, i lepszych, i pięknie szymi obdarzonych przymiotami niżeli ta edna;
tysiąc i milion takich, z którymi byłby szczęśliwszy niżeli z tą edną. Dlaczegóż się dać
opanowywać takie bezrozumne ślepocie? Dlaczegóż bezzasadnym uporem zabĳać sobie
głowę? Dlaczegóż nie ukołysać duszę i serce do snu na chwilę i dać e czas do wytrzeź-
wienia się z tego miłosnego pĳaństwa, tak ak usypiamy ciało, aby się wytrzeźwiło po
upo eniu winem lub innymi trunkami?… Wszystkie dusze luǳkie są sobie pokrewne;
pomięǳy wszystkimi est akiś węzeł niewidomy, akaś wza emna atrakc a, bo wszystkie
wyszły z edne kolebki, z łona samego Boga; ale nie powiązał e Bóg parami, nie po-
spokrewniał po dwo e w niebie na to, aby tu potem, szuka ąc się wza em, grały w ślepą
babkę na ziemi! Nie masz przeznaczenia dla luǳi pod względem małżeńskim! Ale est
przeznaczenie takie, że eżeliś est praw w duszy two e , masz serce czyste, obycza e uczci-
we i łagodne i eżeli sobie dobierzesz żonę z chłodem i zastanowieniem, pilnie bacząc na

²⁸⁶atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
²⁸⁷uporny — ǳiś popr. forma: uporczywy a. uparty. [przypis edytorski]
²⁸⁸nagabanie — ǳiś popr.: nagabywanie, t . uporczywe nakłanianie. [przypis edytorski]
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to, iżby była ǳieckiem uczciwych roǳiców, wykształcenie miała odpowiednie two emu,
duszę piękną i uczciwą, była skromną, pracowitą, nabożną, to czy e bęǳie imię Zosia,
czy Zuzia i czy e ród bęǳie szedł od Murdelionów czy Nałęczów, czy Ślepowronów,
nie możesz z nią być nieszczęśliwy. Jeżeli potraficie statecznie ze sobą ǳielić pracę, ucie-
chy i dolegliwości, ustępować edno drugiemu w uporze, błędy sobie z wyrozumiałością
przebaczać, a w nieszczęściach znachoǳić²⁸⁹ ulgę we wspólne modlitwie, to nie może-
cie być nieszczęśliwi — a dopiero ta miłość, która wtedy pomięǳy wami wyrośnie, na
wspólnym używaniu dóbr doczesnych się ugruntu e, wspólnymi cierpieniami się umocni,
wspólnymi uciechami umai i we wspólne modlitwie swo ą naǳiemską wiǳieć bęǳie
koronę — ta miłość dopiero przekona ciebie, że prócz nie nie masz i nie było inne ,
która by godną była takiego imienia.

Ksiąǳ ten tak to mówił ładnie i tak mu się wszystko składało, takie mi zdrowe ar-
gumenta podkładał, że kiedy skończył, nie mogłem się dosyć naǳiwić ego mądrości
i prawie uż przekonany byłem z kretesem. Kiedy więc umilkł i popatrzył mi w twarz,
zapewne po to, aby obaczyć, aki skutek ego mowa zrobiła na mnie, tom zrazu oczy spu-
ścił ku ziemi, a potem zgoła odstąpiłem od niego i począłem przechoǳić się po poko u,
zawsze w wielkim poǳiwieniu dla mis onarza mądrości i zna omości luǳkiego serca.
I byłoby to barǳo dobrze i na mo ą chorobę niezawodnie skutecznie, gdyby tylko mis o-
narz był zarazem tą mową i pamięć Zosi zatarł był we mnie tak, żebym sobie uż e nigdy
nie przypomniał. Ale kiedy po chwili śliczna ǳieweczka ta ob awiła się duszy mo e , cała,
tak ak ą znałem i na śmierć miłowałem, taka śliczna! a do tego smutna i zapłakana,
i mnie kocha ąca, to rozum mó , przy mu ący prawdy mis onarza, ustał w swo e robo-
cie, mróz mi poszedł po całym ciele, serce uderzyło gwałtownie, a ksiąǳ mi się wydał
strasznie nudny i głupi. Rzuciłem też na niego tryumfu ącym wzrokiem, zaśmiałem się
w duszy i pomyślałem sobie: dobrze mi tak, bo cóż to za koncept rady księǳa zasięgać
w miłości?

Ale wymowny ten nauczyciel praw boskich i wielki znawca luǳkiego serca poznał za
ednym rzutem oka, że lubo²⁹⁰ mnie od razu przekonał, ednak w tym momencie serce
mo e upomniało się uż o swo e prawa; akoż²⁹¹ i rzekł natychmiast:

— Panie Marcinie! Źle est, barǳo źle z tobą. Padnĳ krzyżem i módl się, bo się
Bóg twó odwrócił od ciebie. Ziemia wzięła górę nad niebem, ciało two e nad duchem
twoim. Szatan cię otoczył wszystkimi mamidłami swo ego państwa i uż ci błyszczącą
wstęgę owinął około szyi, aby cię na nie zawiódł do wieczne zguby. Módl się, módl się,
bo zginiesz.

Jam stał i patrzył na tego księǳa, którego twarz coraz więce się rozżarzała, coraz
wyrazistsze nabierała postaci; alem uż był z te strony, w którą on trafiał, zimny ak
bryła lodu, nieporuszony ak głaz… Zosia w białe ak lilia sukience, niebieską w staniku
przepaską szeleszcząca w powietrzu, z więdnie ącą różą na piersiach unosiła się akby anioł
zbawienia nade mną.

Ksiąǳ mówił dale i w coraz większy zapał wpadał, głos podnosił, ręce wyciągał —
am eszcze słuchał długą chwilę i milczał. Ale na koniec zniecierpliwiło mnie to kazanie,
więc się porwałem i rzekłem:

— Mości księże! Waszmość esteś barǳo rozumnym człowiekiem i pewno doskonale
znasz sprawy luǳkie, bom cię słyszał o nich mówiącego w hoczewskim kościele; słu-
chałem bez uprzeǳenia i zdumiewałem się tylko nad głęboką twoich opinĳ mądrością
i nieporównaną twego ęzyka wymową. ǲisia słucham cię może z nie akim uprzeǳe-
niem o te materii, o które mówimy, ale w tym nigdy mnie nie przekonasz, żeby miłość
czysta i nieskalana była akimkolwiek szataństwem. Słyszałem uż kazania i biskupów,
i archimandrytów, i kamedułów, i ezuitów, i innych żarliwych karcicieli wad luǳkich;
słyszałem księǳa Marka, który tak dalece potępiał cielesność, że rozkazywał luǳiom, iżby
byli czystymi duchami; słyszałem księǳa Barszczewskiego, także mis onarza, a sławnego
na cały kra rygorystę; księǳa Dutkiewicza, eks- ezuitę, miałem nauczycielem przez lat
kilkanaście — ale żaden z nich tego nie powieǳiał. I dobrze zrobił, że nie powieǳiał, bo

²⁸⁹znachoǳić (daw.) — zna dować. [przypis edytorski]
²⁹⁰lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
²⁹¹jakoż (daw.) — więc. [przypis edytorski]
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byłby się, tak ak waszmość, ominął z rzeczywistością i prawdą. Byłby, wymaga ąc od lu-
ǳi rzeczy niepodobnych i nadluǳkich, przeciągnął tę strunę i byłaby pękła w ego ręku.
A emu ą tylko nakazano nastroić. Bo i cóż to est miłość? Czyż to nie est na pięknie -
szy afekt luǳkiego serca? Nie na zieleńszy to listek rozkwitu ące się duszy luǳkie ? Nie
braterskaż to dłoń podana całe luǳkości za pośrednictwem kobiety? Nie pierwszyż to,
nie konieczny krok, zrobiony przez nieznanego dotąd światu młoǳieńca na owe piękne
droǳe, która go ma zaprowaǳić pomięǳy luǳi, uczynić członkiem stateczne roǳi-
ny, osaǳić na pewnym stanowisku w społeczeństwie, namaścić na o ca, na obywatela?
Czymże grzeszy ta miłość, która z bĳącym sercem zbliża się do uwielbianego przedmio- Miłość, Ksiąǳ, Religia,

Małżeństwo,
Błogosławieństwo, Grzech,
Zwierzę, Ciało

tu, sta e od niego o kilka kroków, milczy i rumieni się lada chwila, i nie pragnie niczego
więce , ak tylko wiǳieć ą czasem, prze rzeć się w e oczach, westchnąć za nią do Boga,
za e pokó , za szczęście, podać e wodę, chustkę albo kwiatek, dotknąć się e ręki!…

— Dosyć! — zawołał ksiąǳ. — Dotknąć się e ręki! Tym grzeszy miłość.
— A cóż to za grzech? — zapytałem.
— Zaraz ci to wywiodę. Waszmość powiadasz rzeczy ani dla mnie nowe, ani nie-

znane. I owszem, aż nadto dobrze zna omy mi ęzyk, którym mówią miłośnicy. Ale po
porządku, po porządku. Na przód tedy, co powiadasz, że ani biskupi, ani archimandryci,
ani ksiąǳ Marek, ani ksiąǳ Barszczewski nie powiadali takich opinĳ, ak mo a, to kła-
miesz brevi manu²⁹². Każdy z nich, czy mówił, czy nie mówił o te materii, to miał i musiał
mieć tę samą, co a o nie opinię, bo tak stoi napisano. Ksiąǳ Marek nawet cale nigdy
o miłości nie gadał, bo ak wiadomo, teksta brał cale inne. Księǳa Barszczewskiego, e-
żeli kiedy słyszałeś, to go nie rozumiałeś, kiedy tak mówisz. Co zaś powiadasz, że przez
zbytnie naciąganie tylko zerwać można tę strunę, którą należało nastroić — to masz rac ę
w połowie. Zerwać tylko można, ale ą też i zerwać należy! Zerwać tę strunę, która grać
nie powinna i grać nigdy niezdolna w dźwięczne cnót luǳkich harmonii! Miłość dla ko-
biety, miłość niezwiązana stułą i niepobłogosławiona przez namiestnika bożego, nie est
struną gra ącą. Je głos est chrypliwy, charczący i brzydki, a lubo w pierwszych dniach
swego istnienia ma takie chwile, w których miłym oǳywa się dźwiękiem, to eśli i ten
dźwięk nie est ułudą, to trwa tak krótko i tak prędko głos swó odmienia, że go tylko
tym pręǳe przytłumić należy. Miłość w dniach pierwszych podobną est do małego ty-
grysiątka: śliczne ono est i łaskawe, pokorne i wstydliwe, gdy się naroǳi, ale za trzy dni
owce uż z ada. I gdyby to wieǳieć, gǳie est granica; gdyby wieǳieć, kiedy przychoǳi
ta chwila, w które zęby e rosną, to może by ą można uczynić bezzębną i utrzymać we
wstydliwości, w pokorze, i uczynić z nie kwiat i ozdobę luǳkości, ale kiedy, tego nikt
nie wie i wieǳieć nie może! Dopiero, patrzysz, sto ą niewiniątka ak trusie, z daleka od
siebie, oczy opuszczone ku ziemi, rumieńce wstydu na twarzach, ani cienia złego tam nie
ma… odwróciłeś się — oni uż sobie w ramionach. Dowód tego, co mówię, est właśnie
na tobie. Z bĳącym sercem zbliżasz się do uwielbianego przedmiotu, sta esz od niego
o kilka kroków, rumienisz się lada chwila, nie pragniesz niczego więce , ak tylko wi-
ǳieć ą czasem, prze rzeć się w e oczach, westchnąć za nią do Boga za e spokó , podać
e wodę, chustkę albo kwiatek… to wszystko dobrze! ale ty chcesz uż dotknąć e ręki!
A czegóż ty zechcesz za chwilę? A wiesz ty, czego ty utro zapragniesz?

— Ależ bo…
— Z wolna! Wiem, co chcesz mówić. Ależ bo tyś est uczciwy człowiek i honorowy

kawaler, ty masz duszę tak mocną, że nigdy byś się nie dopuścił żadnego haniebnego
uczynku. Ja wierzę. Ja wierzę temu, lubo widoczna est, że masz duszę dość słabą, kiedy
i miłości nie możesz w sobie utłumić; lubo widoczna est, że kto edne żąǳy się poddał,
ten się podda i drugie , i ǳiesiąte , i setne … ale a wierzę. Tyś est uczciwy i honorowy
kawaler, tyś est mocny ak dąb i niewzruszony ak skała. Ty się oprzesz pokusom, ty
zniesiesz wszystkie ciosy i przeciwności. Ale wiesz ty, kto i aką est ta druga osoba, którą
stawiasz nad bezdenną przepaścią? Wiesz ty, aką est ta głowa, którą obałamucasz, akie to
serce, w którym niedoświadczone dotąd rozniecasz płomienie, akie te oczy, przed który-
mi otwierasz światy dotąd nieznane a całkiem nowe? Któż bęǳie odpowiadać za tę głowę,
eżeli owariu e w gorączce, kto odpowiadać za serce, eżeli zwiędnie e i umrze od same
tęsknoty i bólu; kto odpowiadać za oczy, eżeli w tym świecie nowym śród mar i pokus

²⁹²brevi manu (łac.) — po prostu. [przypis edytorski]
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błędną upatrzą drogę i poprowaǳą na nią pĳaną duszę, pokala ą ą błotem i zgubią? I Małżeństwo, Religia,
Ksiąǳ, Starość, Młodość,
Pożądanie, Diabeł

ty powiadasz, żeś est uczciwy człowiek i honorowy kawaler? Toż to uczciwość est, nie
wieǳąc naprzód, czy ci wolno bęǳie twó afekt sakramentalnym uwieńczyć związkiem,
czy roǳice nie będą mieli nic przeciw temu, czy inne nie staną na droǳe przeszkody,
od bałamuctwa poczynać, od rozbuǳania afektu, od podnoszenia go do namiętności, od
zwariowania uż w pierwszym kroku? Nie mówię uż, co poczniesz wtedy, kiedy związek
nie przy ǳie do skutku, ale gdy przy ǳie, co bęǳiecie dale czynić, kiedyście tak poczęli?
Co bęǳie za lat kilka, gdy braknie karmy dla tych gwałtownych płomieni, gdy się wul-
kany wypalą i na ich mie scu same pozostaną popioły?… I ǳiwnaż to ma być komu, że
się ǳisie szymi czasy małżonkowie uż w rok nuǳą po ślubie, że uż w drugim się kłócą,
a w trzecim woǳą za łby po sądach i przed opinię świata wytacza ą domowe niesnaski?
O, nie, mó bracie, niegłupi byli ǳiadowie nasi, że sami upatrywali małżonki dla sy-
nów. Niegłupi, że im pierwszy raz wza emnie sobie w oczy popatrzeć dawali dopiero przy
ślubnym ołtarzu. Niegłupi, że od razu dawali się wyburzyć i krwi, i żąǳom, i chuciom,
a dopiero po uspoko eniu tychże dawali czas wolny i spoko ny do zawiązywania się związ-
kom duszy i serca. I zawiązywały się one pięknie i statecznie, i trwały do grobu. Niegłupi
oni byli, bo budowali na przyszłość, i budowle ich były wielkie i wspaniałe, i wzniosłe,
i trwały długo, i Pan Bóg im błogosławił. I kiedy w takich mieszkali budynkach, to sami
byli wielcy i bezpieczni i nie mieli do nich przystępu ani nieprzy aciele postronni, ani
sto razy gorsi od tamtych nieprzy aciele wewnątrz wylęgli, akimi są głupie i niewczesne
afekta, akimi są żąǳe, pochucie i namiętności, które wysila ą rozum, palą serce i niszczą
ciało przed czasem. A wy się ubieracie w peruki, w trzewiki, w batystowe koszule i wia-
trem podszyte kubraki i szarpie was wtedy, kto nie chce, i pali was wszelki diabeł z całego
świata, i rzuca ą wami wszelkie wściekłe pokusy; toteż was te pokusy rozeprą i spalicie
się sobą samymi na węgiel, i diabeł was weźmie z kretesem!

To rzekłszy, przysunął do siebie księgę, która koło niego na stole leżała, a w które
były księǳa Skargi Kazania, i nie dawszy mi ani słowa wymówić, otworzył ą i zaczął
w nie czytać na głos. Prawdę mówiąc, niebarǳo a uważałem, co on tam czytał z te
księgi, a lubo mowa ego słowo w słowo utkwiła mi w głowie, to ednak wtedy tylko owo
mie sce na barǳie mnie za mowało, w którym mi wyrzucał, żem niebacznie niewinną
Zosię naraził kto wie na akie zgryzoty, na umartwienia, a może i na prześladowania. To
mnie utkwiło w głowie, w sercu, za ęło całą duszę. Biedna Zosia! Co ona myśli teraz? Co
robi? Jakie e położenie? Jak postąpiła z nią matka? Jak sobie poczyna z nią Zuzia, owa
złośliwa, głupia, zepsuta Zuzia, która nawet u roǳone siostry swo e nie zasłużyła sobie
na ufność? Biedna Zosiu! Jeżeli ci miłości two e nie umieli przebaczyć, eżeli ą zawsze
eszcze uważa ą za występek przeciwko ich domowe polityce, za targnięcie się na świet-
ność ich rodu, za bunt przeciw zamysłom matki… akże wiele ty cierpieć musisz! I kiedyż
ty zna du esz ulgę w twoich cierpieniach, gǳie pociechę na two e smutki? Maszże ty
kogo tam w całym domu, maszże choć edno serce około siebie, któremu byś się zwie-
rzyć, edną duszę, do które byś się przytulić mogła? Biedna, wśród luǳi samotna, śród
tylu krewnych obca ǳiś Zosiu! Biednaś ty ǳisia , bo minęły uż dnie twego szczęścia,
minęły dnie owe, w których mało wieǳąc o świecie, mało się troszcząc o luǳi, cała żyłaś
w twych kwiatkach, cała w snach twoich pięknych, których drobne przepowiednie ci się
często ziszczały. I byłaś tak szczęśliwą, ak owe kwiatki, które rosły i kwitły pod ochroną
opiekuńcze twe rączki, i ak owe róże i lilie, którym pozwalałaś kwitnąć i odkwitać dla
siebie, i ak owe ptaszki, które wiosną wylatu ą do słońca i bĳą skrzydełkami z radości,
a umęczywszy się troszkę, usiada ą na zielone , chłodem ob ęte gałązce i poczyna ą śpie-
wać Panu Bogu, który e stworzył, słońcu, które e ogrzewa i sobie. Wszystko to było
kiedyś. ǲisia wiele się odmieniło, ǳisia mnie uż myślisz o kwiatach, mnie o list-
kach uwiędłych i świeżych, mnie łez miewasz w oczętach, mnie westchnień w piersi —
ale za to oszukiwane łzy bywa ą większe i nagle sze, westchnienia głębsze i boleśnie sze,
a nocne twe duszy wiǳenia ledwie bym się poważył odgadnąć. Zgoła wszystko się od-
mieniło; serce, serce tylko pozostało to samo. I ako pierwe obe mowało róże i braciszki,
ako drżało na wspomnienie uwiędłego goźǳika, ako upadło z żalu nad usycha ącym
powo em, tak teraz…
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Teraz mis onarz czytał księǳa Skargę, am słuchał i myślał i obadwaśmy²⁹³ byli tak
głęboko zatopieni każdy w swo e robocie, żeśmy się mimowolnie wstrzęśli obadwa, kiedy
coś nagle zaturkotało przed gankiem.

— Cóż to est? — rzekłem a zǳiwiony. — Któż to może być o tak późne goǳinie?
— Nie wiem — odpowieǳiał mis onarz — zapewne gość akiś… ale to późna goǳina.
Spo rzałem na zegar, było pół do edenaste , i tak mnie to akoś zbałamuciło, żem

nawet zaniedbał wy ść na ganek dla przywitania gościa. Ale wtem drzwi się otworzyły
i wszedł cicho i spoko nie Murdelio, mówiąc we drzwiach:

— Pokó temu domowi i mieszkańcom ego!
— Na wieki wieków — odpowieǳiał mis onarz; a zaś skoczyłem, wita ąc:
— A! O ciec Murdelio! Wita że waszmość w moim domu; wielkie to dla mnie ukon-

tentowanie.
— Niepospolity honor to dla mnie — rzekł na to Murdelio, nisko schyla ąc głowę

i głosowi swo emu da ąc znamię uroczyste pokory — że, mnich ubogi i nic nieznaczący,
sprawiam waszmości ukontentowanie. — Tymczasem mis onarz do niego:

— Jak się macie, o cze?
— Dosyć dobrze, do usług waszmości — zawsze z pokorą i przy drzwiach odpowie-

ǳiał Murdelio.
— Ależ proszęż bliże — rzekłem a na to — może się czym posilicie, zmęczeni

z drogi. Każę co zrobić ciepłego.
— Jak łaska waszmości.
Przywoławszy tedy sługę, rozporząǳałem dla nowego gościa wieczerzę; tymczasem

zaś mnisi obadwa rozmawiali ze sobą, ile zasłyszeć mogłem, o zdrowiu i powoǳeniu
wza emnych swych przełożonych. Gdym do nich powrócił, wyceǳiliśmy eszcze słów
kilka obo ętnych o pogoǳie i złych drogach, a kiedy stół nakrywano dla Murdeliona,
mis onarz powstał i rzekł:

— Panowie eszcze aką chwilę pogawęǳicie ze sobą, a zaś muszę was przeprosić
i udać się na spoczynek, a nawet pożegnać uż łaskawego na mnie gospodarza, bo utro
o samym świcie muszę ruszać w dalszą drogę.

— Jak to! — rzekłem. — To waszmość nie zabawisz u mnie przez utro?
— Na żaden sposób nie mogę; utro muszę być ze mszą w Hoczwi, czekać mnie bęǳie

tam pan Osuchowski z ichmość panem Urbańskim, skąd ma ą mnie zabrać do siebie
dla naraǳenia się względem fundac i kościołka powstać ma ącego ze składek w ednym
mie scu w tych górach.

— Trudnoż stawiać tamę tak świątobliwe podróży — odpowieǳiałem mis onarzowi
— toż przyna mnie wypraszam sobie łaskę, iżbyś egomość nie zaniedbał wstąpić z po-
wrotem!

— I tego nie mogę przyrzekać, bo nie wiem, kiedy mi wypadnie powracać, proszę
atoli być pewnym, iż nigdy nie zapomnę o sercu tak prawym i tyle dla mnie przychylnym.

Śród tego czasu przyniesiono posiłek dla anciszkana, a zaś wziąłem świecę do ręki
i odprowaǳiłem kaznoǳie ę do odległego poko u na nocleg. Żegna ąc się eszcze raz
z nim, serce mi się akoś mimowolnie ścisnęło, rzekłem więc prawie ze łzami:

— Luboś²⁹⁴ est tak zawziętym nieprzy acielem tego uczucia, które mnie teraz całego
za mu e, ednak nie zapomina o mnie czasem.

Tedy on rzekł głosem poważnym i z wzniesionymi akby do błogosławieństwa rękami:
— Niech cię Bóg strzeże od wszystkiego złego na te droǳe, gdybyś e nie miał

porzucić; ale posłucha rady mo e i padnĳ eszcze raz na kolana przed Bogiem, uczyń
spowiedź, podwó i potró naznaczoną pokutę, może się On zlitu e nad tobą i oświeci
two ego ducha. On est wielki i mocny! Przed Nim pada ą na twarz pierwsi mocarze
świata, przed Nim wĳą się w prochu całe narody, On z lwie paszczy wybawił Daniela,
On potopił faraonowe zastępy, On lud izraelski wyprowaǳił z niewoli, On Syna Swo ego
edynego oddał na śmierć krzyżową dla miłości swych ludów. On nie opuści tego, który

²⁹³obadwaśmy byli (daw.) — obydwa byliśmy. [przypis edytorski]
²⁹⁴luboś jest (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika; inacze : lubo esteś, tzn.: chociaż esteś.

[przypis edytorski]
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się pod Jego odda opiekę. On też niech bęǳie w każdym razie pierwszą i ostatnią ucieczką
two ą. Czego życzę z całego serca. Dobranoc!

— Dobranoc! — odpowieǳiałem i odszedłem, ale te ego słowa, lubo były powie-
ǳiane takim głosem, że powinny były prze ść przez samą rǳeń duszy, nie zrobiły żadnego
wrażenia na mnie. Albom uż był syt pacierzów, albo było coś we mnie, akieś nasienie
złego, które się ka ało²⁹⁵ słów bożych i odpychało e ode mnie. Jam biegł do Murdeliona.

— Mości panie — rzekłem — przepraszam, żem go samego zostawił, ale inacze
uczynić nie pozwalał mi obowiązek gospodarza.

— Proszę, proszę — rzekł Murdelio — mnich ubogi niecha waszmości panu żadne
w domu nie czyni dywers i; est to sprzęt tylko, wyniesiony z domu bożego na to, aby się
kto na nim mógł pomodlić ak na klęczniku albo zasłonić się nim od akich pokus, od
nudów, od nie wiem czego tam eszcze.

— Skromność to mówi z waszmości — rzekłem — i może sentenc a ta ma gǳie
swo ą prawdę na świecie, w Polsce atoli nie da się eszcze, chwała Bogu, zastosować do
nikogo: mamy szczere poszanowanie dla tego wszystkiego, co się o Kościół boży ociera
na ziemi, i da Boże, abyśmy nigdy nie czynili inacze .

— Panu Bogu niech bęǳie chwała… ale pierwe do sprawy. Na rozkaz waszmo-
ści pana wysłano mnie tu z klasztoru z poleceniem odebrania łaskawie nam darowane
ałmużny; złożenia waszmości panu winnego poǳiękowania za ego szczodrobliwość i za-
pewnienia go, że na świętszym obowiązkiem naszym bęǳie zanosić pokorne modły nasze
do Na wyższego…

— ǲięku ę, ǳięku ę — odpowieǳiałem roztargniony i pomięszany tym, że mnich
ten, którego uż kilka razy wiǳiałem i o którym uż pewną wyrobiłem sobie opinię, ǳisia
cale mi się wydał inacze . Tymczasem Murdelio mówił dale :

— Waszmość pan także byłeś tak łaskaw zażądać mego przy azdu do siebie, powiada-
łeś, że masz asunki, że potrzebu esz rady, ulgi, pociechy. Wielki to zaszczyt dla mnie,
ale nie da e dobrego świadectwa doświadczeniu waszmości. Ja nie estem księǳem, nie
estem uczonym, a lubo doświadczenie mo e może wiele innych przenosi, toż eszcze
nie iǳie za tym, abym umiał drugim dać radę, przynieść aką pociechę. Wiadomo bo-
wiem być musi waszmości, że ci, którzy sobie umie ą we wszystkim sami dać radę, nie
potrzebu ą w żadne porze swo ego wieku chronić się w mury klasztorne.

— Nie iǳie tu koniecznie o radę — odpowieǳiałem, przysuwa ąc gąsiorek z winem
i nalewa ąc dwie szklanek²⁹⁶ — bo nie wszęǳie możliwą est rada. Ot! Ksiąǳ mis onarz,
którego tu waszmość zastałeś, pewnie ma rozum niepospolity i w naukach nikt go prze-
ścignąć nie zdoła, a przecie nie wynalazł żadne rady na to złe, które mnie trapi. Niektóre
położenia w życiu luǳkim są tak ak śmierć, na którą nie masz lekarstwa.

— Nieprawda! — zawołał mnich, ale to tak nagle i głośno, żem się aż cofnął i wąsa
pokręcił do pokrycia przestrachu; i tym mnie tak zbił z toru, żem zapomniał, com chciał
powieǳieć i na czymem²⁹⁷ stanął. Przyszło więc do tego, żem go musiał zapytać:

— Dawno waszmość byłeś w Źwierniku?
— W Źwierniku?… — odpowieǳiał znowu pokornie Murdelio. — Ja tam barǳo

rzadko bywam, i to tylko w sprawach naszego konwentu, którego wspaniałomyślną do-
broǳie ką est od dawna familia Strzegockich.

— I zapewne waszmość szczęśliwie uskuteczniasz swe mis e, bo ako uważałem, masz
pewne zachowanie²⁹⁸ w tym domu.

— Tak, lubią mnie tam; pomięǳy naszymi rodami była niegdy bliska zna omość.
— Więc waszmość od lat niedawnych dopiero habit nosisz na sobie? byłeś dawnie

szlachcicem, może zgoła żołnierzem?
— Szlachcicem byłem i estem, żołnierzem byłem i eszcze być mogę, a ak długo

habit noszę na sobie, to nie należy do rzeczy. Ale akież to waszmość masz asunki, że
aż na ich pognębienie potrzebu esz księǳa czy mnicha? — zapytał Murdelio, całą gębą
pociąga ąc ze szklanki.

²⁹⁵kajać się — tu: wzbraniać się. [przypis edytorski]
²⁹⁶dwie szklanek (daw.) — ǳiś popr. forma B. lm: dwie szklanki. [przypis edytorski]
²⁹⁷na czymem stanął (daw.) — konstrukc a z przestawną końcówką czasownika, inacze : na czym stanąłem.

[przypis edytorski]
²⁹⁸zachowanie (daw.) — poważanie, szacunek. [przypis edytorski]
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Prawdę mówiąc, w te chwili niewielką uż miałem ochotę spowiadać się przed tym Konflikt wewnętrzny
człowiekiem, bo mnie akoś obraził swo ą, że tak powiem, dwoistością. Bo rzeczywiście
nie zdawało mi się inacze , tylko że dwóch luǳi, całkiem niepodobnych do siebie, sie-
ǳi w tym ednym człowieku: eden mnich akiś pokorny i uniżony, drugi akiś rubacha
i wielki gwałtownik, i że oǳywa ąc się raz eden, a drugi raz drugi, obadwa się kłócą po-
mięǳy sobą, zdraǳa ąc eden drugiego. Jednak uż niepodobna mi było milczeć, rzekłem
tedy:

— Ot! Prawǳiwe nieszczęście! Rozgorzałem afektem do pewne panienki, wybu-
dowałem sobie na pięknie szą naǳie ę, zapewniłem się o wza emności panny i kiedym
z taką pewnością, ak na cztery tuzy²⁹⁹, o e rękę uderzył, dostałem rekuzę.

— Cha, cha, cha! — zaśmiał się wielkim głosem anciszkan. — Toż na rekuzę do
mnie przychoǳisz po radę! — i obraca ąc tabakierkę w rękach, poszedł szerokim krokiem
po izbie.

— Cóż w tym ǳiwnego? — rzekłem. — Waszmość zapewne nie wiesz, że tonący
i brzytwy się chwyta.

— Ja nie wiem, czego tonący się chwyta? No! — odpowieǳiał Murdelio i w wielkim
zamyśleniu przeszedłszy się kilka razy po izbie, nagle zapytał:

— O kogóż waszmość się starasz?
— O kogo a się staram? — odpowieǳiałem pomału i prawie pomimowolnie kłamiąc,

dodałem: — O pewną panienkę na Rusi.
— Na Rusi? No i czemuż dać nie chcą?
— A Pan Bóg ich tam wieǳieć raczy, czemu właściwie dać nie chcą! Ot, kaprysy

matczyne i głupstwo wierutne. Panna piękna, ma aki taki posag, młoda eszcze, ich ród
kiedyś tam coś znaczył w Rzeczypospolite i zda e im się, że kiedy córkę daǳą Nieczui,
to całkiem upadną.

— No! To stara facec a. Maszże³⁰⁰ aką naǳie ę?
— Dotychczas żadne .
— Jak to? Zwątpiłeś?
— Prawie.
— To pluń i bądź kontent, że tak się stało.
— Nie mogę.
— Więc ą kochasz?
— Jak tylko można na więce .
— Jakże? I kocha ąc nie masz żadne naǳiei?
— Nie umiem e sobie wymyślić.
— Tępa głowa i licha fantaz a albo… nie masz prawǳiwe miłości.
— Wszystko est, ile mi się zda e, ale mnie okrutnie pognębiła rekuza.
— O, tak, rekuza — odpowieǳiał Murdelio, wpada ąc w coraz głębsze zamyślenie.
— O! Rekuza! — zawołałem też i a sobie z westchnieniem, ale on na to uż nic nie

odpowieǳiał, tylko, zatopiwszy się w myślach, opuścił głowę na piersi, oczy wlepił w róg
stołu, przy którym sieǳiał, i zdawał się tak zastygać. Ja też nie przerywałem mu tego
zamyślenia, i owszem, sam puściwszy woǳe moim znów myślom i przypomnieniom,
również z wlepionymi oczyma w drugi róg stołu, milczałem. I bylibyśmy tak, milcząc
obadwa i obadwa ugania ąc po akichś niewidomych światach wyobraźni albo przeszłości,
przesieǳieli może do rana, a przyna mnie pewnie bym był nie przerywał te ciszy, która
mi stokroć razy milszą była nad gwar na weselsze kompanii, ale on nagle się zbuǳił
i krzyknął mi w oczy:

— O kogóż się starasz?
— O pewną panienkę na Rusi — odpowieǳiałem, buǳąc się z zamyślenia.
— Aha! A czemuż dać nie chcą?
— Powieǳiałem uż.
— Aha! Za mała fortuna, za liche nazwisko. To roǳice, a panna?
— Całą duszą est mo a, to est, była przyna mnie dotąd i pewnie zostanie, eżeli e

nie przekabacą.
²⁹⁹tuz — as, figura w talii kart do gry. [przypis edytorski]
³⁰⁰maszże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że; inacze : czy masz, czyż masz. [przypis edy-

torski]
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— O! Niezawodnie przekabacą. Jestże³⁰¹ drugi konkurent?
— Jest, ale wielki błazen i mazga .
— To właśnie na gorze , bo tacy ma ą szczęście, a w konkurenc ach, ba! Może i wszę-

ǳie, lepszy łut szczęścia niż centnar rozumu. Ale zawsze próbu , tentare licet³⁰².
— Ba! Licet, ale ak? Quomodo? Quando? Quibus auxiliis³⁰³?
— Omnibus modis, eo instante et sui ipsius auxilio³⁰⁴, inne rady dać nie potrafię.
— E , gdybyś chciał — rzeknę — tobyś potrafił, bo ak uważam, sam praktyk esteś

w tych rzeczach, może nawet, gdybyś mi tylko powieǳiał two ego życia historię, uż byś
mi podał nie edną doskonałą naukę.

— Barǳo to być może — odpowieǳiał Murdelio — ale a nie myślę być alwarem³⁰⁵
dla wąsatych młokosów.

— Przecie powieǳ mi, waszmość, przez łaskę swo ą, co za ǳiwną styczność to ma ze
sobą, że wasze klasztorne nazwisko równo brzmi ak herb Piotrowiczów?

— Taką ma styczność — odpowieǳiał sucho anciszkan — że równo brzmi ak herb
Piotrowiczów.

— Teraz uż wiem doskonale, ale na to mi przecie waszmość odpowiesz, czy esteś
aki krewny Strzegockich czy żaden?

— Strzegockich? Żaden — odpowieǳiał Murdelio.
— A Piotrowiczów?
— Piotrowiczów? — powtórzył mnich zamyślony — tak… akieś tam est powino-

wactwo; ale cóż tobie na tym zależy?
— Bo a estem spokrewniony ze Strzegockimi.
— Ty? A to kędy? Znałem two ego o ca, ale mi nigdy o tym nie wspominał… ale to

uż późna goǳina, nie wiem, czy nie czas by uż na spoczynek?
To rzekłszy, popatrzył na zegarek. Było uż po pierwsze z północy.
— Pierwsza — rzekł anciszkan — gǳie mi waszmość przeznaczyłeś kącik do prze-

spania się?
— Tuta właśnie w te izbie.
— Więc dobranoc.
— Dobranoc — odpowieǳiałem niechętnie i mówiąc sobie, ak to pomięǳy mni-

chem a mnichem, pomięǳy rozumem a rozumem est zawsze różnica, i ǳiwiąc się oraz
mo emu szczęściu, z akim na doradców w te mo e nieszczęśliwe konkurenc i trafiam,
poszedłem do mo e izby i rzuciwszy się zaraz na łoże, oddałem się na pastwę na ǳiwacz-
nie szym snom i wiǳeniom.

Naza utrz rano słońce uż było wysoko, kiedym się z tego snu ciężkiego obuǳił. Pie-
kący ból w głowie i akaś nieodgadniona niespoko ność w sercu były to pierwsze dwie
rzeczywistości, które zastąpiły mie sce mar nocnych. Jakie zaś były te mary nocne, trud-
no mi ǳisia pamiętać, trudno opowieǳieć dokładnie; to tylko przypominam sobie, że
przez całą noc tę mis onarz z Murdelionem ustawicznie się tłukli przede mną i o mnie.
ǲiało się to w akie ś ǳikie i ǳiwacznymi chwastami zarośnięte krainie, po obu stro-
nach eżyły się czarne szkaradne skaliska, po których pełzały brzydkie gady i bestie, potok
zmącone wody płynął po prawe i ęczał bolesnym głosem, niosąc na swoich falach li-
ście zwiędłe i pogruchotane gałęzie; wicher zimny dął bez pamięci, szamotał gałęziami,
kręcił liściem i ciskał piaskiem do góry. Taką była ziemia w śnie moim, taką może bywa
często w rzeczywistości. Przede mną, ak mówiłem, tłumili się oba mnisi, uderza ąc się
wza emnie w piersi pięściami, chwyta ąc się za paski, zarzuca ąc sobie na głowy kaptury;
za nimi w dali, trzyma ąc się rączką za gałęź drzewa, unosiła się w powietrzu prześlicz-
na, w białe rozwiane szacie, z rozpuszczonymi kruczymi włosy, z zapłakanymi oczyma

³⁰¹jestże (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -że; znaczenie: czy est, czyż est. [przypis edytorski]
³⁰²tentare licet (łac.) — próbować wolno. [przypis edytorski]
³⁰³quomodo? quando? quibus auxiliis? (łac.) — W aki sposób? Kiedy? Z czy ą pomocą? [przypis edytorski]
³⁰⁴omnibus modis, eo instante et sui ipsius auxilio (łac.) — na wszystkie sposoby, natychmiast i licząc tylko na

własną pomoc. [przypis edytorski]
³⁰⁵alwar — elementarz, podręcznik. [przypis edytorski]
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panienka. Nad tym wszystkim unosiło się ciemne niebios sklepienie nieobciągnięte żad-
nymi chmurami, wydęte ak bania, ciemne i gładkie, akby było ze starego spiżu wykute;
na ego na wyższym punkcie, prawie nad głowami mordu ących się mnichów, tłumili się
z sobą dwa czarni ptacy, żuraw i orzeł ogromny, i wywracali się tam pod tą banią, i ka-
leczyli się wza em ǳiobami, i drapali po głowach, a pomięǳy nimi od chwili do chwili
pokazywał się biały gołąbek i śnieżnym piórem swoim błyskał na tym tle ciemnym, ak
nowy srebrnik na czarnym suknie. Walka toczona na ziemi zdawała się cień swó odbi-
ać na niebie. Wiz a ta powtarzała się kilka razy, zawsze ustępu ąc mie sca innym, więce
strasznym, więce nieodgadnionym. Promień słońca, który mnie w oczy uderzył, rozwiał
z nich ostatnią, zostawił mi tylko ból głowy i niespoko ność w sercu. Za ęty przypomnie-
niami snów moich, leżałem eszcze w łóżku i ani myślałem powstawać, kiedy wszedł do
mnie Murdelio.

— Waszmość śpisz eszcze, a słońce uż grze e — rzekł on wchoǳąc.
— Nie śpię uż — rzekłem — ale nie wsta ę dlatego, że akoś niezdrów estem.

Straszne sny miałem te nocy.
— Cóż się śniło?
— Ot, tak zwycza nie, niedorzeczności.
— Cóż przecie?
— Śniło mi się, żeś się waszmość bił na pięście z tym mis onarzem, który wczora był

u mnie.
— Ja z mis onarzem!… Gdyby się było waszmości śniło, żem a bił ego, to by było

do rzeczy, ale a z nim, i na pięście, to nie ma sensu.
— Może to i ma sens akikolwiek, bo właśnie tak było w rzeczy, że nim waszmość

przy echałeś do Bóbrki, to on mi rad swoich uǳielał w te że same materii i były wasz-
mościowym całkiem przeciwne.

— Cóż raǳił?
— Zapomnieć, póki czas eszcze.
— I a tak raǳę.
— Jakże? To ǳiś znowu inacze ?
— Gǳież tam! Zupełnie tak samo, ak wczora . Wszakże i wczora raǳiłem plunąć

i dać pokó wszystkiemu, a dopiero kiedyś powieǳiał, że tak nie możesz, dopiero wtedy
raǳiłem wszystko postawić na kartę.

— Prawda, przypominam sobie… ale z tymi waszymi radami to est tak: cokolwiek
mi który z was powie, to a uż sam pierwe wieǳiałem i eszcze zawsze na końcu nie
wiem, co właściwie uczynić należy.

— Bo nie trzeba się raǳić wielu, tylko ednego, albo, co na lepie , nikogo.
— I to rac a, ale zawsze eszcze nie ta, dla które nie wiem, co robić.
— A któraż est ta?
— Ta, że się bo ę wszystko postawić na kartę, bo przegrać nietrudno.
— Ba! A ty byś chciał grać i mieć pewność wygrane ?
— Nie o to iǳie, tylko o to, że tu by mi grać przyszło nie tylko o swo e szczęście

albo nieszczęście, ale i o szczęście drugie osoby. Zresztą, prawdę powieǳieć, obawiam
się dawać pierwszy krok na akie ś droǳe stanowcze , bo dawszy go, trudno zgadnąć,
gǳie i ak daleko się za ǳie. Wiem to z doświadczenia moich sąsiadów, którzy, będąc
w tym położeniu, pozachoǳili na takie drogi, na których znaleźć się kiedykolwiek nigdy
się przedtem nie spoǳiewali. Pan Cho nacki kilkunastoletnią sławę swo ą zagubił przez
romans i kto wie eszcze na czym się to zakończy. Pan Fredro lat dwaǳieścia tułał się za
granicą pomięǳy cuǳoziemskie narody dla akie ś Włoszki, z którą się nigdy nie ożenił…

— Pan Fredro? Jaki pan Fredro?
— Podstoli pomorski, ǳieǳic Hoczwi, Łobozwi i innych wiosek.
— Jak to? To on tu mieszka w tych okolicach?
— Małą milę ode mnie. Czy waszmość znasz pana Fredra?
— Czy a go znam? O, i ak eszcze! Byliśmy razem we Włoszech, rok sieǳieliśmy

w Neapolu, sekundowałem mu w kilku po edynkach o tęż samą Włoszkę, o które mó-
wisz, odprawionych; biłem się nawet za niego z Angielczykiem na szpady, kiedy był chory
i stawić się nie mógł… Boże! Boże! Gǳie to te czasy! — mówił w zamyśleniu Murdelio.
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— Byłem eszcze pełen życia, pełen naǳiei! Barǳo by mnie przy emnie było wiǳieć się
z panem Fredrem.

— Nic łatwie szego — odpowieǳiałem — za goǳinę tam być możemy. ǲiś nie-
ǳiela, pewnie bęǳie u siebie.

— Dobrze! — zawołał mnich, ale w te że chwili odparł. — Ale nie; nie! Jakżeż?
W habicie? Nie, nigdy — i począł przechoǳić się wielkim krokiem po izbie. Jednakże
wkrótce, przystąpiwszy do mnie do łóżka, rzekł:

— Albo wiesz co, zdaǳą się two e suknie na mnie?
— Czemu nie? — rzekłem. — Wszakżem mało co mnie szy od waszeci.
— No to dobrze, zrobię sobie tę krotochwilę; ale dasz mnie parol kawalerski, że

nikomu ani słowa nie wspomnisz o tym, że a teraz w klasztorze.
— Ale ani mruknę.
— No, pamięta , bo złamanie mnie słowa to gardłem pachnie.
— Nie dlatego, że gardłem pachnie — odpowieǳiałem — ale z natury rzeczy słowa

nigdy nie łamię. Ale niechże wiem, ktoś est za eden w same istocie?
— Jestem Piotrowicz, herbu Murdelio, obywatel od Oszmiany — rzekł mnich, przy-

biera ąc postawę pańską i wyniosłą.
— Piotrowicz! — zawołałem, porywa ąc się z łóżka. — A toś ty…
— Cicho! Nic o tym. Powiesz Fredrowi, żeś mnie zdybał w Lesku, gǳiem przy echał

do wo ewody wołyńskiego, nie zastałem go w domu, tyś zabrał tam ze mną zna omość,
a żem znał twego o ca, żem krewny Mężykówny, pierwsze żony ego, przy echałem do
ciebie w gościnę.

— Dobrze, dobrze — odpowieǳiałem — ale eżeli tam bęǳie więce szlachty?
— No to cóż z tego?
— To nic, prawda… ale mis onarz tam być może.
— Mis onarz? Nie bęǳie go tam! — zawołał mocnym głosem Murdelio i dodał po

chwili. — A gdyby był, nie pozna mnie.
— Jak myślisz — odpowieǳiałem na to; ale eżeli mi się dotąd to i owo w wielkim

niełaǳie o tym człowieku kręciło po głowie, tom się uż teraz obałamucił do reszty.
Cóżkolwiek bądź, nie czas było myśleć mi o tym. Zebrałem się, kazałem Węgrzynkowi
otworzyć skrzynię edną i drugą, których miałem dosyć i swoich, i po o cu, i przybrawszy
Murdeliona w ubiór, aki miałem na paradnie szy, wystroiłem tak mnicha, że eno go
było zaraz na senatorskie krzesło posaǳić. I rzeczywiście, ǳiwnie wspaniała zrobiła się
z niego figura. Jemu ednak w tych sukniach akoś zdawało się być niewygodnie i podczas
kiedy a mu zrobiłem uwagę, że mu eno wąsa braku e do całkowite przyzwoitości, rzekł
mi:

— Nie braku e, bo nie nosiłem go nigdy, ba, i kontusz brałem na siebie tylko w nad-
zwycza nych okolicznościach, toteż akoś mi w nim nie na rękę. Nie masz akie sukni
ancuskie ?

— Uchowa Boże! — rzekłem. — Nigdy żaden Nieczu a nie miał e na swym grzbie-
cie!

— A nieprawda! — rzekł Murdelio. — Twó o ciec przecie służył w ancuskim wo -
sku.

— No, to inna — odpowieǳiałem — mó o ciec służył i w wo sku imperatorowe
e mości, ale i tu, i tam mundur tylko nosił, a nie suknie światowe, czyli cywilne.

Tak sobie mówiąc, wsiedliśmy do kałamaszki i po echali.
O panu podstolim pomorskim miałem uż nieraz sposobność wspominać. Był to

kawaler znakomitego w Rzeczypospolite rodu, około czterǳiestu lat w wieku, wzro-
stem średni, chudy, ale kościsty, cokolwiek szpakowaty, zgrabny, ale ruchów powolnych,
a w manierach pański i wyniosły. Za młodu, po powrocie swoim ze szkół z Warszawy
i po śmierci swo ego o ca, kiedy zasiadł gospodarować w Hoczwi i przyległe Łobozwi,
mało po sąsieǳtwach bywał, niewiele się szlachcie komunikował, a eno z w. Stadnic-
kim i Bukowskim bliższe relac e miewał — nalazł był w zamku leskim, na którym eszcze
wtenczas w. Stadnicka, po Stadnickim, wo ewoǳie wołyńskim, wdowa a matka ǳisie -
sze wo ewoǳiny wołyńskie , Ossolińskie , mieszkała, nie aką Włoszkę, młodą i piękną,
ak powiadano, z akie ś znakomite familii neapolitańskie pochoǳącą, którą w. wo e-
woǳina sama niegdy z Rzymu małym ǳiecięciem wywiozła i z wielkim respektem u sie-
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bie chowała. Do te Włoszki zapaliło się serce podstolego, konkurował, chciał się żenić.
Pani wo ewoǳina była barǳo za tym, Włoszka także, bo trudno było o lepszą partię dla
sieroty; a lubo brat starszy podstolego, który wkrótce potem umarł, ego krewni i przy-
aciele sprzeciwiali się temu, utrzymu ąc, że się żeni z niezna omą osobą, że chociażby ród
e był nie wieǳieć ak znakomity, to skoro tylko est włoski, uż niewiele waży i łokciem
a miarką trąci; ednak byłoby pewnie przyszło do tego, gdyby nie to naǳwycza ne zda-
rzenie, że śród tych tergiwersac i nagle spadła akaś wielka puścizna na Włoszkę, familia
e się tam gǳieś znalazła, przysłała kogoś tu po nią i na powrót do Italii zabrała. Wte-
dy pan Fredro, niewiele myśląc, dobra swo e ǳierżawą puścił, naładował trzos dukatami
i za swo ą miłą popęǳił. Co się dale ǳiało, tego uż nie wiem, to atoli było wiadomo
wszystkim, że lat kilkanaście nie było go w kra u, po których przecie na koniec powró-
cił, w Hoczwi na nowo osiadł, ale odtąd mnie się eszcze komunikował sąsiadom, tylko
czarny kolor zawsze na sobie nosił, gości rad u siebie przy mował, pił z nimi wiele, bił się
w pałasze, harce na koniach wyprawiał, a kiedy się upił, to kpał burą szlachtę, która na
to pozwoliła, i konie e darowywał, które były u niego tureckie i ǳiwnie piękną miały
figurę. Podczas wo ny konfederackie poszedł był zrazu w pole, ale potem tę zabawkę
porzucił i resztę rozruchów prawie nieprzerwanie przesieǳiał w Warszawie; po we ściu
zaś cesarskich do tego kra u, znów w Hoczwi osiadł, czasem na zamku leskim bywał,
ale zresztą w domu sieǳiał, konwersu ąc z na bliższym sąsiadem swoim, panem Balem,
kasztelanicem sanockim a Średnie Wsi właścicielem, i pana Osuchowskiego młodego,
cześnikowicza bielskiego, za przy aciela sobie ma ąc. Zresztą, ako rzekłem, kogo mu Pan
Bóg w dom przyniósł, tego rad przy ął, ale sam rzadko nawiǳał³⁰⁶ kogo, chybaby to aż
polowanie, i to wielkie, potrafiło go gǳie wyciągnąć.

Kiedyśmy dla złych i marcowym powietrzem rozwilżonych dróg góralskich ledwie
koło południa przy echali do Hoczwi, gǳie eszcze wtedy stał stary, piętrowy i niegdy
obronny zamek nad rzeką Hoczewką, to lubo ledwie co się była suma skończyła w koście-
le, użeśmy zastali karuzel w ǳieǳińcu. Pan Bal na kasztanowym ogierze, pan Urbański
na siwym niewielkim turczynku saǳili eden za drugim przez płot otamiony do ogrodu
i z ogrodu na powrót w ǳieǳiniec. Pod ścianą koło ganku stały eszcze dwa konie osio-
dłane i przez kozaków trzymane, a w samym ganku stał sam pan podstoli, i to rozmawiał
co z Osuchowskim obok siebie sto ącym, to wołał coś wielkim głosem do eźdźców.

— Kogóż to mi przywozisz, mospanie Nieczu a? — zapytał p. Fredro, kiedyśmy za-
echali przed ganek.

— Pozna że sobie w. pan sam, bo to dawny zna omy — odpowieǳiałem, wyłażąc
z kałamaszki.

— Corpo di Bacco³⁰⁷! To być nie może! — zawołał znowu pan Fredro, przypatru ąc
się z bliska Murdelionowi, który zaraz rzekł:

— I może być, i est w same rzeczy.
— Piotrowicz! Jak mnie Bóg miły, Piotrowicz!
— Comment vous va, mon cher³⁰⁸? — rzekł tenże, wchoǳąc po schodach na ganek

i poda ąc rękę gospodarzowi.
— Tout á fait comme vous³⁰⁹, bo słyszałem o twoich sukcesach — poderwał podstoli.

— A! Niech ich diabeł porwie… no, ale skądże się nagle aż tuta wziąłeś?
— Nie spoǳiewałeś się nigdy? Co?
— Jamais³¹⁰, pierwe śmierci… ale proszęż cię… — i wziął go pan podstoli pod ra-

mię, a usiadłszy obadwa w kącie ganku, tak zaczęli kłapać ze sobą po ancusku, że pytel
młyński przy ich gębach byłby się wydał tylko ǳwonem zwiastu ącym pożar na dalekim
przedmieściu. Jednakże długo tak trwać nie mogło, bo to był marzec i ǳiało się to w sa-
nockich górach, gǳie o te porze i pytel by zamarzł, i ǳwon by skamieniał od samego
zimna i wichru, który dął korytem Hoczewki ak orkan morski. Niebawem też i eźdźce
nasi pozsiadali z koni i przyznawszy sobie, że oba są lepsi, nie dosiadywali uż świeżych

³⁰⁶nawiǳić (daw.) — nawieǳić; odwieǳić, zobaczyć. [przypis edytorski]
³⁰⁷Corpo di Bacco! (wł.) — Na Bachusa! [przypis edytorski]
³⁰⁸comment vous va, mon cher? (.) — poprawnie: comment alles-vous (…): ak się panu powoǳi, mó drogi?

[przypis edytorski]
³⁰⁹tout á fait comme vous (.) — dokładnie tak samo, ak i tobie. [przypis edytorski]
³¹⁰jamais (.) — nigdy. [przypis edytorski]
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koni, tylko przyszli w ganek i witali się z nami. Więc i tamci panowie musieli powstać
i resztę uż puścić na polską manierę, zwłaszcza że pan Urbański ani w ząb po ancu-
sku; wypadło też pó ść do sali, która była na dole i ze swymi marmurowymi drzwiami
i futrynami u okien, ako też i inną sztukaterią i malaturą barǳo wyglądała wspaniale;
owoż wszedłszy tam wypadało dla rozegrzania się gorzałki się napić, cośmy też zaraz, nie
czeka ąc, uczynili. Wypiwszy ową gorzałkę, kiedy kole szła dale , przystąpił do mnie pan
Urbański i rzecze z cicha, wskazu ąc na Murdeliona:

— Co to za figura?
— Gruby szlachcic od Oszmiany — odpowieǳiałem.
— A akże mu na imię?
— Piotrowicz.
— O, gruby! — odpowieǳiał Urbański na to. — U mnie est wyrostek Piotrowicz

i bĳę go co ǳień w gębę, bo ladaco.
— Cóż to ma edno do drugiego? Tego waszmość przez to nie uderzysz. — Na to on:
— Nie powiada dwa razy, bo to niewielka sztuka.
— Sztuka niewielka — rzekłem — bo i chłop to potrafi… ale grzecznym być wszęǳie

i zawsze, to sztuka.
— Co tam grzecznym! — zawoła pan Urbański. — Przeciem a tu gospodarz.
— O cóż to iǳie waszmości? — rzekłem mu na to. — Że ci się mć pan Piotrowicz Grzeczność, Gość,

Gospodarz, Polska,
Obycza e

nie prezentował? Wieǳże tedy o tym, że to uż nie ta moda na świecie, co dawnie .
Czy kto młodszy, czy starszy, czy kto z tego lub owego powiatu, na to się nie uważa,
a gospodarzem est tylko ten, czy est dom i gościna.

— Co ty mi gadasz o moǳie! Nigǳie tego nie ma na świecie, żeby kto gǳie przy-
eżdżał ze swoim prawem, eno każdy do prawa, a u nas est takie prawo, że się każdy
obcy opowiada całe kompanii.

— To uż znów wina pana Fredra, bo ako gospodarz powinien był swego gościa
ozna omić z prawem, akie obserwu ą³¹¹ w te ziemi.

— No, no, z waszymi modami! Jeszcze przy ǳie czas, że wam głów przemądrych nie
stanie na ich wymyślanie… — rzekł pan Urbański i odszedł, mrucząc sobie pod nosem.

Tymczasem dano obiad. Zasiedliśmy. Nieszczęście chciało, że mie sce Murdelionowi
wypadło tuż koło Urbańskiego. Zrazu nic — emy, pĳemy, rozmawiamy; Murdelio opo-
wiada różne cuǳoziemskie historie, bywał długo w Paryżu, bywał na wielkich dworach,
ba, nawet i na królewskich poko ach prezentować się nierzadka rzecz była u niego, miał
też co opowiadać. Ale że to uż taką miał wadę z natury, że się zawsze do edne osoby
obracał i często zapytania wrzucał w swo ą orac ę, więc co się do którego z nas zwróci
i pytanie akie uczyni, to my odpowiadamy; ale pan Urbański zawsze się w tym razie
odwraca i zaczyna co mówić do drugiego sąsiada albo zgoła pomruku e sobie pod nosem.
I kto znał Urbańskiego, temu widoczna uż była, że tylko małe okazy ki mu trzeba, aby
wy echał gwałtownie na Murdeliona, krew bowiem u niego bywała ak ukrop, chociaż
zresztą baranek i serce u niego ak wosk. Tedyż eszcze przy zupie, przy sztukamięsie,
przy arzynie nic, ako tako; ale przy pieczystym, kiedy to poczną gęsto krążyć kielichy,
a nalewa ą e winem szampańskim, co to się burzy i pieni uż w kielichu, a nie dopiero
w człowieku, zagadawszy Murdelio znów coś do pana Urbańskiego i wiǳąc go znowu
zachmurzonego i odwraca ącego się, rzecze na głos do pana Fredra:

— Czego ten szlachcic się tak na mnie buńdiuczy?
— A boda cię zabito! — krzyknie zaraz na to pan Urbański, zrywa ąc się z krzesła

i cale powsta ąc od stołu. — To na eżdżasz na cuǳą ziemię, nikomu się nie powiadasz,
po zamorsku szczekasz uczciwe szlachcie w oczy i eszcze się ǳiwisz, że się kto na ciebie
buńdiuczy! Tfu! Myśli, że twarz ak Niemiec wygolił i że trochę paple tą zamorszczyzną,
to mu uż wolno poniewierać wszystkimi! Boda was powybĳano do nogi! — To rzekł-
szy, wziął krzesło i przesiadł się koło Bala, na drugą stronę stołu. Murdelio się patrzył
na rozgniewanego Urbańskiego i obydwiema rękami o stół oparty, słuchał i śmiał się,
a potem rzekł do gospodarza:

— Kapitalny szlachcic, ak mi Bóg miły!
Pan Fredro także się roześmiał, ale powieǳiał zaraz:

³¹¹obserwować (daw.) — zachowywać, kultywować. [przypis edytorski]

  Murdelio 



— A! Zapomniałem waszmościów zaprezentować: pan Urbański, pan Piotrowicz.
Rzecz ta tymczasem zdawała się upadać, ba! nawet na stronę pana Urbańskiego się

walić, który to uczuł, lecz milczał i sapał tylko. Murdelio także milczał, ale widoczna było,
że gwałt sobie czyni, bo wargi przygryzał aż do krwi i sczerwieniał na twarzy ak burak.
Śród tego czasu pan Fredro kilka razy coś mówić poczynał, ale nikt mu nie odpowiadał.
Wszyscy milczeli. Co trwało z pół Zdrowaś Maria. Ale kiedy pan Urbański eszcze raz
spo rzał pochmurnie spod oka i fuknął przed siebie, wtedy Murdelio zaczerwienił się
mocno od razu, nalał sobie szklankę wina, wypił ą duszkiem i mówiąc:

— Nie, nie można! Gǳie mo a szabla? — porwał się od stołu i prędkim krokiem
poszedł do kąta. Zerwał się i Urbański i pobiegł także za swo ą szablą z wielkim pośpie-
chem. Gospodarz ani się ruszył od stołu, ale a poskoczyłem i pochwyciwszy Murdeliona,
zawołałem:

— Za pozwoleniem! Ja nie dozwolę tego! Ja tu waszmości przywiozłem, a za ego
honor stanę do sprawy.

Ale nie było o czym mówić; Murdelio, kipiący cały i trzęsący się ak galareta, porwał
mnie prawą ręką za kołnierz i odrzucił od siebie ak czapkę, woła ąc do Urbańskiego:

— Dobądź szabli i stawa , bo rozetnę na dwo e!
Nic nie przesaǳę, eżeli powiem, żem nigdy nic podobnego na życiu nie wiǳiał,

ak złość Murdeliona, a bywało się uż przy różnych okaz ach i zaglądało się uż różnym
diabłom dość z bliska w oczy. Trząsł się on cały, ak liść pośród burzy, twarz nabiegła krwią
tak dalece, że nie była czerwoną, lecz czarną ak saǳa, usta mu się zapieniły ak ǳikie
bestii, oczy powiększyły w czwórnasób, zaokrągliły, ak dwa kieszonkowe zegary, i kręciły
się w powiekach ak dwa koła u wozu. Dość powieǳieć, całkiem obo ętny te sprawie, a
zbladłem ak trup i krew we mnie zastygła, wiǳiałem uż na katafalku pana Urbańskiego.
Przeraziło to wszystkich; pan Urbański z kasztelanicem skoczyli do drugiego poko u;
pan Fredro, który był tak zimny zwycza nie, że dla krotochwili bĳał się w gołe pałasze,
zerwał się z krzesła i porwał za akąś serpentynę, pan Osuchowski się stołkiem zastawił.
Tymczasem tamci uż stali na placu. Co wiǳąc, Murdelio wskoczył zaraz do drugiego
poko u i bez żadnego gadania, bez sekundanta postawił się twarz w twarz adwersarzowi.
Wszystko się ǳiało, ak orzech zgryzł. Więc pan Bal zaraz woła:

— Panie Marcinie, stawa z tamte strony!
Wbiegłem, ale tu uż krzyczy Murdelio:
— Zastaw się! — i w tymże momencie uderzył na Urbańskiego.
Mam to przekonanie, lubo tego nikt do rzeć nie mógł, że Urbański, skonfundowany

tą niespoǳiewaną swego adwersarza gwałtownością, ba, zgoła wściekłością, ani miał do
tego dość czasu, ani się rzeczywiście zastawił, ale uż było za późno. Leżał on uż sroǳe
cięty przez całą głowę i z przerąbanym ciałem pomięǳy lewym ramieniem a szy ą, aż do
samego obo czyka. Krew się z niego lała ak z beczki, odszedł od przytomności. Obstą-
piliśmy go, nalali w nos mocne gorzałki, obłożyli rany śniegiem i lodem, a kiedy krew
ustała i rany trochę pokrzepły, przenieśliśmy go na dywanie na górę do spoko ne izby;
tymczasem zaś posłano pędem po felczera do Leska. Ale Murdelio w tym wszystkim nie
brał żadnego uǳiału. Po bitwie obtarł pałasz ze krwi, schował go w pochwę i z krwią
na zimnie szą, ak gdyby nic nigdy nie było, siadł z panem Fredrem na powrót do stołu,
gǳie obadwa , nową odkorkowawszy butelkę, nową też po ancusku zaczęli rozmowę.
My zaś tuta poramy się z panem Urbańskim.

Kiedyśmy go uż na górę wynieśli i przysto nie złożyli na łóżku, przystępu e do mnie
pan Bal i rzecze srogim głosem:

— Kogo to waszmość przywiozłeś w dom pana Fredra?
— Nie mnie o to pyta — odpowieǳiałem rozdrażniony tym, co się stało — bom

a zdybał tego szlachcica w Lesku, dokąd dla odwieǳenia wo ewody przy echał, a że znał
mego o ca, a nawet był powinowatym przez Mężykównę, tom go zaprosił do siebie i tu
przywiózł za ego wolą; zresztą go nie znam, ale kiedy chcesz o nim co wieǳieć, to pyta
racze samego gospodarza, który eszcze przed laty żył z nim we Włoszech i est z nim
w przy aźni.
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— No, no — rzecze pan Bal — diabeł to sam est in persona³¹², ale nie szlachcic,
Iskierski, a nie Piotrowicz.

— Ot, pleciesz waszmość trzy po trzy. — Na to on znowu:
— Ale co ty mnie gadasz! Znałem a luǳi tysiące i Polaków, i Niemców, i Włochów,

ale takiego anim ednego nie wiǳiał. To diabeł est.
— Cóż tobie? — rzekłem. — Przecie nocował ǳiś u mnie i nic mi złego nie zrobił.
— Jeszcze czas na to; to diabeł est. Wiǳiałeś ty ego oczy? Wiǳiałeś, ak sczer-

wieniał cały, kiedy szablę wziął w rękę?… A aki strach po nas poszedł, kiedy ryknął:
„Dobywa szabli!” — Mnie, ak Pana Boga kocham, i nie wstyǳę się tego powieǳieć, aż
się wszystkie wnętrzności wtedy zatrzęsły, a włosy kołkiem stanęły, to czułem. A przecież
to nie nowina mi wiǳieć człowieka ze szablą, przecie się sam biłem tyle razy w pałasze,
a podczas wo ny! Jednak nigdy tego strachu nie czułem, co teraz, lubo nawet nie mnie się
ta sprawa tyczyła. Albo to znowu: za ednym cięciem dwie rany i obiedwie takie głębokie
i tak oddalone od siebie? Toż to luǳka potenc a³¹³?

— Musiało być dwa cięcia, panie bracie.
— Ale edno, przysięgnę, że edno; wiǳiałem na własne oczy.
— To się szabla zsunęła, a to się nie trafia?
— A ucho? Toż by był w takim razie ucho zaczepił — zarzucił mi pan Bal.
— Ot, przewidu e ci się — odpowieǳiałem — uż tu cudu nie ma żadnego; odsko-

czyła szabla od twarde głowy i ucho minęła, a na ramię upadła.
— I to nie może być, bo w tym wypadku rana w ramieniu nie byłaby tak głęboka,

a tu ledwie że aż obo czyk nie est przecięty.
— Ale ma rac ę pan Bal — odezwał się słabym głosem pan Urbański — coś nieluǳ-

kiego est w tym człowieku. Nigdy mnie eszcze od nikogo tak nie odrzuciło od razu, ak
od niego, a także uż luǳi widywałem niemało. I w rzeczy, to to była właściwa przyczyna,
dla które nie chciałem mówić do niego i porwałem się był od stołu, bo na koniec co by
mnie tam szkoǳiło, że się błazen akiś nie opowiada?

— Nie mów, nie mów — rzecze do niego kasztelanic — bo ci to szkoǳi.
— Już tam mówcie sobie, co chcecie — rzekłem a znowu — ale a tu diabła nie

wiǳę. — Na to znowu pan Bal:
— Bo cię uż otumanił, a my, luǳie świeży, to wiǳimy wszystko. Bo zresztą i to:

gęba ogolona przy kontuszu i żupanie, co nigdy nie bywa; nosiło go gǳieś po świecie, po
Franc i, po Niemcach, po Włochach, na królewskich dworach się prezentował! Cóż to?
Magnat on est aki czy książę, czy duk³¹⁴? Kaduk³¹⁵, mospanie, kaduk, i założę się z tobą,
że go ani pacierz mówiącego obaczysz, ani kładnącego krzyż święty, ani akąkolwiek rzecz
chrześcĳańską czyniącego, a gdyby przyszło się bliże popatrzyć, to ręczę, że się tam ogon
i pazury wyna dą.

Zaświerzbiał mnie ęzyk powieǳieć, że to est mnich w rzeczy³¹⁶, że mieszka na mie -
scu świętym i że gęście Panu Bogu służy niż każdy z nas, i byłbym tym od razu pokonał
pode rzenie tych ichmościów o diabelstwo; ale pamiętny Murdeliona pogróżki, rzekłem
tylko:

— Nie oglądałem go z bliska i nie wiem, czy ma akie znaki diabelskie na sobie, czy
nie, ale echałem z nim na ednym wozie i nic takiego mi w oczy nie wpadło. Zresztą, to
mogę waszmościom powieǳieć… — i zaciąłem się, bo chciałem to na poparcie mo ego
zdania przytoczyć, że Murdelio zeszedł się u mnie z mis onarzem księǳem i cale się
tak zachował ak inny człowiek, ale nie mogłem im tego powieǳieć, bo gdyby się kiedy
późnie mis onarza o to spytali, toby się bałamuctwo zrobiło, kiedy on właściwie żadnego
szlachcica Piotrowicza u mnie nie wiǳiał. To mi atoli przyprowaǳiło na myśl mis onarza;
wszakże miał w Hoczwi być ze mszą, miał się wiǳieć z Urbańskim i Osuchowskim, miał
konferować z nimi i inną szlachtą w materii wybudowania kościołka w akie ś wsi w górach
— byłli³¹⁷ tuta , czy nie był? — Rzeknę tedy do Bala:

³¹²in persona (łac.) — we własne osobie. [przypis edytorski]
³¹³potencja (daw., z łac.) — tu: moc. [przypis edytorski]
³¹⁴duk (z .) — książę. [przypis edytorski]
³¹⁵kaduk (daw.) — diabeł. [przypis edytorski]
³¹⁶w rzeczy (daw.) — w istocie. [przypis edytorski]
³¹⁷byłli — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: czy był. [przypis edytorski]
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— Waszmość byliście na mszy święte tu ǳisia ?
— Byliśmy.
— Któż ą miał?
— Proboszcz tute szy.
— A kazanie?
— Nie było żadnego kazania — odpowieǳiał Osuchowski — miał e mieć ten mi-

s onarz św. Wincentego á Paulo, który tu był przeszłe esieni, a którego przecież znasz
także, ale nie starczył się w słowie³¹⁸.

— Jak to? Nie przy echał tu rano? — zapytałem zǳiwiony.
— Nie, albo czemu cię to tak ǳiwi? — Tedy uż musiałem powieǳieć:
— Bo ten mis onarz był u mnie wczora wieczór, nocował i ǳisia przed świtem tuta

wy echał.
— Jak to! — zawołał pan Bal. — Przed świtem wy echał i nie ma go do te chwili?

A wyżeście kiedy wy echali?
— Około ǳiewiąte .
— No, to nie diabłaż ty wozisz ze sobą?
Mróz po mnie poszedł od pięt aż do karku, lubo właściwie i to eszcze nic nie znaczyło,

ale nie miałem uż czego tam dosiadywać pomięǳy nimi; ednym słowem mogło się
wszystko wydać, nie to, że Murdelio był diabeł, bo takie rzeczy wiary dawać nie mogłem,
ale to, że est mnichem, czego nie zdraǳać obowiązałem się słowem. Wyszedłem więc
stamtąd. W sieni atoli zaraz mnie łapie Węgrzynek:

— Co tam?
— Nieszczęście, panie.
— Jakież? Mów prędko.
— Tego księǳa, co u nas był wczora , coś strąciło z wozem i z końmi ze skały w Mycz-

kowcach.
— Wszelki duch chwali Pana Boga!… I zabił się?
— Nie, ale sroǳe stłuczony.
— A toż on echał na Myczkowce, nie na Berezkę?
— Na Myczkowce, panie.
— Jakże wiesz o tym wszystkim?
— Przecie przywieźli go tu na plebanię.
— Jest tuta ? — zawołałem i pobiegłem co tchu na plebanię.
Koło kościoła po prawe stronie od wschodu stał domek niewielki drewniany, w któ-

rym mieszkał proboszcz hoczewski, starzec siwowłosy, kilkuǳiesięcioletni. Ze dworu do
tego domku było kilkaset kroków, przebiegłem e ednak, żem ani spostrzegł się, kiedy
— i wystraszony cały tym niespoǳiewanym nieszczęściem tak szanownego męża, był-
bym z równym impetem wpadł i do izby, gdyby nie to, że nic nie wiǳąc śród pośpiechu
i zmroku, potknąłem się zaraz na pierwszym schoǳie i ak długi grzmotnąłem sobą do
sieni. Na ten rumor wyszedł pleban staruszek ze świecą w ręku, mówiąc statecznie:

— Co tu za hałasy robicie? Czy nie wiecie, że chory est w domu?
— To a, mości dobroǳie u — rzekłem wstawa ąc³¹⁹ z podłogi — przez pośpiech

upadłem i takiego narobiłem hałasu.
— Któż to? — zapytał ksiąǳ, przyświeca ąc mi ło ówką do oczu.
— Ja, księże proboszczu.
— Imć pan Nieczu a? A to chwała Bogu. Właśnie ksiąǳ mis onarz, dowieǳiawszy

się, że waszmość esteś na zamku, żądał, aby tu zaprosić waszmości.
Z tym weszliśmy do pomieszkania.
Więc zaraz w pierwsze izbie w rogu, na ubogim tapczanie, na którym tylko słoma

wytartym kilimkiem przykryta, leżał wybladły i cale do siebie niepodobny mis onarz.
Twarz mu się przeciągnęła, oczy, tak pełne ognia, przygasły i przez połowę się zwarły, włosy
się poburzyły, ręce obwisły. Przystąpiwszy więc cicho na palcach do tego łoża, stanąłem
i patrząc ze szczerym żalem, milczałem.

³¹⁸nie starczyć się w słowie (daw.) — nie dotrzymać słowa. [przypis edytorski]
³¹⁹wstawając — ǳiś popr. forma: wsta ąc. [przypis edytorski]
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— Jak to dobrze — rzekł on do mnie słabym głosem, który prawie przemocą wydo-
bywał ze siebie — że waszmość tu przy echałeś.

— Boże! — rzekłem. — Cóż to est za nieszczęście!
— Nieszczęście — odpowieǳiał mis onarz.
— Cóż waszmości est? — spytałem.
— Stłuczony — odpowieǳiał ksiąǳ znowu.
— Czemuż sobie co na to nie raǳisz? Jeżeli ran nie ma, to trzeba się wysmarować

mydłem i spirytusem.
— Nie ma.
— Nie ma ran, więc smarować.
— Nie ma.
— Jak to? Spirytusu nie ma?
— Nie ma — odpowieǳiał mis onarz przeciągle i poprawia ąc się trochę, dodał: —

a miałem kilka groszy i te mi się wysypały przy tym nieszczęściu, a księǳa zastałem bez
grosza.

— O biedniż wy, słuǳy boży! — zawołałem, dobywa ąc kalety i odda ąc ą plebanowi.
— Aż się serce kra e, ak mi Bóg miły! Ci, którzy we dnie i w nocy służą Panu Bogu
i bliźnim swoim…

— Nie bluźnĳ — przerwał mi mis onarz. Urwałem więc tamto, a natomiast spytałem:
— No, ale powieǳże mi, waszmość, ak się to stało?
— Opóźniłem się trochę — odparł przeciąga ąc chory — ǳień uż był, kiedym wy-

eżdżał. Wy echawszy na skałkę, nie wiem, co się tam stało, bo tam droga szeroka i gładka,
a też o nią bezpieczny, mówiłem modlitwy poranne i na nic nie uważałem; nagle wóz
się wywrócił z impetem i wszystko upadło w przepaść do Sanu. Wóz poszedł na kawałki,
konie obadwa się pozabĳały, chłopu nic, a am się sroǳe potłukł, bo to barǳo wysoko.

— Boże! Boże! Cóż chłop powiada?
— Chłop powiada, że coś wóz podważyło i zrzuciło na dół, i koniecznie to utrzymu e,

mówiąc, że choćby był i wywrócił, to eszcze daleko było do brzegu. Ale to tylko eks-
kuza³²⁰: echał samym brzegiem, nie uważał na koła i albo brzeg się usunął, albo zgoła
wywrócił.

— A kiedy to się stało?
— Ja nie wiem, bo mnie ledwie za dwie goǳiny stamtąd wynieśli, ale popatrz na mó

zegarek, stanął, to pewnie o te same goǳinie.
Popatrzyłem na zegarek, stał istotnie i pokazywał pół do ǳiewiąte .
— ǲiwna rzecz! — rzekłem do siebie, była to bowiem właśnie ta chwila, w które

Murdelio decydował się ze mną echać do Hoczwi, a kiedy sobie przypomniałem, że wła-
śnie wtedy mówił z taką pewnością, że mis onarza w Hoczwi nie bęǳie! — Jakoż i to, co
pan Bal utrzymywał koniecznie, to znowu mróz poszedł po mnie i lubo nie mogłem temu
w żaden sposób dać wiarę, żeby duch taki in persona mógł choǳić po ziemi, to ednak
w kącik poszedłszy, przeżegnałem się skrycie. Krzyż święty nie waǳi. Po czym usiadłem
koło chorego i pocieszałem biedaka, ak mogłem, co mi o tyle łatwie przychoǳiło, ile
że do zamku i tak lada chwila miał przybyć felczer z Leska, a może i nadworny lekarz
wo ewody, Gondoni. Po dopełnionym tym obowiązku chrześcĳańskim, posieǳiawszy
eszcze z akie pół goǳiny przy chorym i bywszy przytomnym wysmarowaniu go my-
dłem i spirytusem, powróciłem do zamku na górę do drugiego chorego.

Pan Urbański miał się w te chwili cokolwiek gorze , ak to zwykle bywa u rannych,
kiedy gorączka przychoǳi. Wszakże nie było żadnego niebezpieczeństwa. Felczer uż sie-
ǳiał przy chorym i zapewniał, że dobrze est, a można mu było wierzyć na pewno, bo
felczer w Sanockiem miewał naówczas daleko więce praktyki i doświadczenia niżeli na
wo nie. Nie było tygodnia, w którym by kilka kres nie zaszywał. Jednakże pan Bal, który
uż sam parę razy na samym sobie o zdatności tego felczera przekonania się miał sposob-
ność, nie wierzył temu i w ustawiczne był o chorego obawie, co wciąż dawał do poznania
różnymi gestami. Wziął mnie nawet na koniec na stronę i na wyraźnie powieǳiał:

— Nie bęǳie uż nic z Urbańskiego.

³²⁰ekskuza (z .) — tłumaczenie się. [przypis edytorski]
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— Co waszmość mówisz! — odpowieǳiałem. — Nie ǳiwiłbym się komu innemu,
ale ty, który sam trzy razy gęście raniony byłeś pod Chyrowem, który zresztą i w po e-
dynkach niemało uż ran odniosłeś, akże możesz mówić co podobnego? — On też na
to:

— To prawda, ale to inna rzecz była.
— Czemu inna?
— Co innego rana od szlachcica albo zgoła od żołnierza, a co innego od… Panie Boże

odpuść!
— W imię O ca i Syna… nie może to być.
— A a ci powiadam, że może. Szkoda, że to nie pora ci opowieǳieć, ako a sam,

ak mnie wiǳisz, zdybałem się z nim i na własne oczy ego wiǳiałem; ale, ot, właśnie
Urbański powiada, że to uż drugi raz w życiu z nim się spotyka.

— Kiedyż się spotkał po raz pierwszy?
— Na polowaniu. Jawił mu się w postaci odyńca, ego samego poranił, psiarczyka

mu rozdarł na dwo e, a potem wylazł ze świni, przybrał własną swą postać, pokłonił się,
zaśmiał się, aż cały las zadrżał, i smołą się rozlał na mie scu. Sam to Urbański powia-
da, doda ąc, że tamtemu właśnie tak oczy latały, ak temu; zresztą, śmiech ów kilka wsi
okolicznych słyszało, a smołę na tym mie scu wszyscy wiǳieli, którzy na tym polowaniu
byli. Ot! Pyta Osuchowskiego.

— Tak, tak, panie bracie — odezwał się w te chwili Osuchowski — a sam to wi-
ǳiałem.

— No! — rzekłem. — To uż rzecz ǳiwna, bo a także coś się po świecie na eźǳiłem
i w różnych mie scach nabywałem, a krom tego — że mi raz podczas wo ny w ednym
zamku w Lubelskiem cały zamek w nocy zniknął sprzed oczu, tak że położywszy się
wieczór w komnacie, znalazłem się rano na szczerym polu, i powiadano mi, że w te
okolicy cale żadnego zamku nawet nie było; krom tego, mówię, co tam Pan Bóg wie,
czy ą siłą się stało, nic mi się podobnego nie wydarzyło.

— Owóż przyszła teraz kole i na ciebie — rzecze pan Bal.
— E ! Śmie ę się a z tego, panie bracie; nie z adł mnie diabeł ziemski, nie z e mnie

i poǳiemny! — Na to znowu pan Bal:
— Kiedy się tak nie boisz, to chwała Bogu; ale zawsze o to cię proszę, wywieź stąd

tego Piotrowicza, bo pan Urbański nie doczeka i rana.
— Śmieszna rzecz — rzekłem — co to ma edno do drugiego?
— Ale ma, gardło da ę; wywieź stąd Piotrowicza.
— Panie bracie — rzekłem tedy — żeby to, chowa Boże, diabeł był i pana Urbań-

skiego z kretesem zgubić chciał, to byłby tylko dmuchnął na niego i ak świecę zgasił, ale
nie bawiłby się tak, żeby go ranił, a potem te rany pogorszał.

— A! Nie miał mocy do tego! — odpowieǳiał Osuchowski. — Ho, ho! Panie bracie!
Żeby on luǳi tak gubić mógł, toby on uż cały świat zgubił, który mu solą est w oku;
ale nie ma mocy do tego. Szkoǳić tylko może i kusić, i zawsze to robi.

— Ba, i to eszcze dodać — rzekł kasztelanic — że choćby i tak od razu zgubić mógł,
toby eszcze żadnego tak nie zgubił, bo przecie męka luǳka to na większa krotochwila
dla niego. Ale, bądź co bądź, wywieź go stąd.

— Ale wywiozę, wywiozę, eżeli tylko się da.
— Idź i rób, co chcesz, a koniecznie go wywieź, bo zgubisz człowieka.
Trudna była rada, zebrałem się i wyszedłem.
Tymczasem kiedy mis onarz ledwie oddychał, nieborak, z bólu na plebanii i smarował

się spirytusem i mydłem, pan Urbański zaś piekł się w gorączce, złemu duchowi przypi-
su ąc swo ą niedolę, gospodarz hoczewskiego zamku z moim mniemanym diabłem byli
sobie wesołe myśli. Jak po zranieniu Urbańskiego zasiedli do nieskończonego obiadu,
takem ich teraz, lubo ciemny był wieczór, zastał na tymże samym mie scu. Prócz świec
kilku woskowych gore ących na stole i kilku nowo wypróżnionych butelek pod stołem,
a chmur dymu tytuniowego w powietrzu, nie znalazłem żadne w te izbie odmiany.

Kiedym wszedł, rzecze do mnie pan Fredro:
— No i cóż tam pan Urbański?
— Gorączkę ma, ale, da Pan Bóg, zdrów bęǳie.
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— Co by mu było! — odezwie się na to Murdelio. — Szlachecki łeb twardy, nie
pryśnie tak od pałasza, ak garnek.

— Chwałaż Bogu — rzekłem — bo uż teraz byłby się targował z świętym Piotrem
o wnĳście.

— Albo tańcował z diabłami po piekle. Szlachcic to akiś niedobry, wiǳi mi się —
rzekł surowym głosem Murdelio. Ja też zaraz na to:

— A przepraszam! Jest to eden z na godnie szych obywateli te ziemi.
— Ot, gadasz! — rzecze na to pan Fredro. — Szlachcic taki sam, ak i drugi; est was Szlachcic, Polska, Pozyc a

społecznasto tysięcy czy wiele tam, bo uż nie wiem, ale wszystko ednego gniazda, rodem kurki
czubate.

— Jest nas milion, rachu ąc lekko — odpowieǳiałem — nie sto tysięcy; ale to zresztą
prawda: szlachta wszystka do siebie podobna, bo inacze nie byliby zakonem takim, akim
są i akim im Pan Bóg być przykazał; ale zawsze pomięǳy człowiekiem a człowiekiem est
pewna różnica. — Na to on znowu:

— Ale, mó Nieczu a, nie gada że takich rzeczy, bo to nieprawda. Ja się założę z tobą,
że czy któren z was od Oszmiany, czy od Żuław, czy od Kudaku, kubek w kubek ednaki.
Są pewne rzeczy, które każdy z was zrobi, są inne, których żaden nie zrobi.

— Ale, mó Fredro! — odpowieǳiałem porywczo. — Nie traktu że znów całą szlach-
tę przez drugą osobę, bo kiedy uż taki ma być każdy, akimi wszystkich powiadasz, toż
i czy który miał ednego senatora więce czy mnie albo zgoła żadnego w roǳie, nie
powinno to robić różnicy.

— O! Nie tak! — poderwał Murdelio. — Co krew senatorska, to nie prosta szla-
checka. Senatorowie także są szlachtą, ale ma ą się tak do ogółu ak pszenica wybrana do
niewybierane .

— Chwałaż Bogu, że nie ak pszenica do owsa — poderwałem.
— Może i tak.
— Diabelska to mądrość — odpowieǳiałem tedy. — Rozumiem a to dobrze, że

który szlachcic własną pracą i czynem sam się wyniesie nad innych, ten goǳien tego, aby
go wszyscy wynieśli; głupi by był Nieczu a, gdyby się Czarnieckiemu powiadał równym,
głupi Piotrowicz, gdyby się miał za edno z Zamo skim, głupi podstoli, gdyby się kładł
obok kasztelana lwowskiego; dlatego też i senator ǳisie szy lepszy od niesenatora, bo
pracu e więce i na większym warsztacie dla kra u — ale żeby syn ego był w czym lepszy
ode mnie, tego mi nikt nie dowieǳie.

— Dobry z ciebie orator — rzecze na to podstoli — gdybyś tak zagadał do małe
szlachty przed se mikiem, toby cię na rękach obnieśli; ale że tu małe szlachty nie ma…
E ! Co tam! Ot, siada tu, masz szklankę, nale sobie, pĳ i słucha . Barǳo ciekawe rzeczy
opowiada Piotrowicz. No pĳże! Wino doskonałe, sam e muszę pochwalić; a pĳę ǳisia
ak but ǳiurawy, ażeby mi choć zaszumiało. — Na to a:

— Nie wiem — rzekłem — czyby nam uż nie czas do domu, dale i późno bęǳie.
— Cicho! — zawołał gospodarz. — Mó Piotrowicz, powiada że dale .
— Nie pamiętam uż nawet, gǳiem przestał.
— Boda ciebie, Nieczu a! Pozbawiłeś mnie arcyciekawe historii, która mnie więce

obchoǳiła niż mo a własna.
— Dlaczegóż uż pozbawiłem, wszakże Piotrowicz może ą opowieǳieć z początku.
— Na cóż z początku? Gǳiem stanął? — zapytał Murdelio, popĳa ąc ogromną

szklankę wina i zapala ąc lulkę, którą nigǳie inǳie , ale tuta palił zapamiętale. Pan
Fredro także namiętnie lubił dym tytuniowy i tak go wiele używał, że kiedy szedł mięǳy
damy, to aż się zagranicznymi wódkami polewać musiał; więc na odwrót Murdelionowi
puścił chmurę dymu prosto do twarzy i rzekł:

— Nici mia comu si fa³²¹?
— A! — rzekł Murdelio, popĳa ąc znowu szklanicę, ale to tak nagle, żem ani kiedy-

kolwiek wiǳiał, żeby kto takie miał gardło. — Otóż lubo e śpiewałem: Pri un quardo
in muriro³²², to ednak tego tak nie rozumiałem i na tym się nie skończyło.

— Cha, cha, cha! To się rozumie! — zawołał pan podstoli.

³²¹Nici mia comu si fa (dialekt południowowłoski) — Jak to bęǳie, mo a Nici? [przypis edytorski]
³²²pri un quardo in muriro (dialekt południowowłoski) — oddam życie za edno spo rzenie. [przypis edytorski]
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— Z wielkimi tedy trudnościami i za wielkimi prośbami przyszło na koniec do tego,
że ednego wieczora, kiedy mąż miał być na komedii i potem, ak mówiła, długo w noc
po zwycza u bawić się u swo e amantki, a dostałem pozwolenie przy ścia ubocznymi od
ogrodu drzwiczkami do e gabinetu, akoż i w rzeczy przysłała mi klucz od tych drzwiczek.
Wyobraź sobie, z aką niecierpliwością wyglądałem oznaczone goǳiny. Bo to pół roku
na tę duszę czekałem.

— Jak to na duszę? — zawołałem z przestrachem.
— E! Co się oǳywasz — rzecze pan Fredro — kiedy tego nie rozumiesz.
Murdelio opowiadał dale , ale a uż oka z niego nie spuściłem i tak uważałem pilnie, że

gdyby był po turecku mówił, a nie po polsku, tobym był przecież każde słowo spamiętał.
— Na koniec nadeszła przecie ta upragniona goǳina. Wziąłem parę pistoletów ma-

łych do kieszeni, sztylet wsunąłem za rękaw i poszedłem. Otworzywszy drzwiczki wła-
snoręcznie i wszedłszy do gabinetu, nalazłem ą sto ącą przy stoliku pod oknem, z wle-
pionymi oczyma w otwiera ące się drzwiczki, ale drżącą ak liść i białą ak marmur: „Idź,
idź, na miłość Boga! — woła ona — mnie się zda e, że on za chwilę nade ǳie”. — „Niech
nade ǳie — odpowieǳiałem — pomszczę się wtedy two e krzywdy i tego srogiego uci-
sku, który uż od roku znosić musisz od niego” — i wydobywszy z kieszeni pistolety,
pokazałem e e. — „Na Boga! — zawołała ona — to est okropnie!” — Ledwie co to
wymówiła, tymiż samymi drzwiczkami, którymi a wszedłem, a które zapomniałem za-
mknąć za sobą, wchoǳi ogromne Włoszysko, czarny ak diabeł i ogromny ak diabeł. —
„Tuś mi! — krzyknie do mnie z roziskrzonymi oczyma — żyły będę pruł z ciebie, smażyć
w oliwie wrzące będę was obo e!” — „Nie bęǳiesz” — zawołałem, odskaku ąc od niego
na kilka kroków i wymierzywszy mu w łeb pistolet, wypaliłem. Skutek wiadomy, bo
ak wiesz, nigdy nie chybiam. Czaszka Włocha rozbryzgnęła się w kilka części, a mózg
z krwią pomięszany obryzgał marmury i kotarę na przeciwległe stronie. Wtedy… proszęż
cię, co to est kobieta… wtedy ona ryknęła płaczem ak żubr w Białowieży i rzuciła się na
ciało męża i zaczęła e ściskać i całować po rękach, i zawoǳić na czym świat stoi. Szkoda,
że nie było tam Petrarki albo akiego innego poety, bo byłby to pięknie opisał i potem
śpiewał łagodnym lazzaronom³²³ na wąskich uliczkach.

— No i cóż potem? — zapytał podstoli.
— Potem rzecz uż zwycza na. Wziąłem trupa i wrzuciłem w stary rozwalony ko-

min, który przypierał do boczne galerii, a którego dół był zasypany gruzem i zarośnięty
chwastami i bluszczem; ą zaś zostawiłem, aby się wypłakała. Na drugi ǳień z południa
za pomocą pienięǳy rozgłosiło się po Neapolu, że conte³²⁴ się rozbił z łódką na morzu na
droǳe do Sorrento — rybacy, którzy się na deskach wyratowali od śmierci i szczęśli-
wie dobili do brzegu, zmoczeni eszcze i śmiertelnie wybladli, dali znać o tym fatalnym
wypadku żonie i zeznanie swo e potwierǳili sądownie. Żona przywǳiała żałobę i za dwa
tygodnie z echała się ze mną we Florenc i. Ale nudna baba, nie umiała się szanować…

— I cóż się z nią stało?
— Porzuciłem ą, a właściwie uciekła ode mnie z akimś Grekiem do Stambułu.
— Cha, cha, cha! — zaśmiał się pan podstoli. — Tak to, tak to kobiety!
Murdelio tylko zgrzytnął zębami i zawołał:
— Wszystkie bym e wygubił.
— Prócz edne — dodał na to podstoli.
— ǲisia eszcze prócz edne — odpowieǳiał Murdelio — ale tę niebawem może

sam zgubię.
— He ! — krzyknie tedy podstoli do wchoǳącego na ten odgłos kamerdynera. —

Jak to służysz, gałganie? Pić nam dawa cie!
W te że chwili przyniesiono kosz nowych butelek, odkorkowywano edną po drugie

i dopiero zaczęła się ochota na dobre. Murdelio pił ak suseł i śmiało to mogę powieǳieć,
że lubo wielkie gardło w Sanockiem nie nowina, ednak się nic podobnego pomięǳy nami
nie nachoǳiło. Wyraźnie wydawało się, że te szklanki le ą się w studnię, a nie w człowieka.
Ale widać taka była u niego uż od młodości natura, bo tuż rzekł pan podstoli:

³²³lazzaroni (wł.) — włoscy włóczęǳy. [przypis edytorski]
³²⁴conte (wł.) — hrabia. [przypis edytorski]
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— Kto by ciebie nie znał, ten by myślał, żeś diabeł sam, a nie szlachcic, że tak pĳesz
dokumentnie, ale kto cię znał dawnie i wie, że wszystko, ak to mówią Włosi, robisz
con amore³²⁵, ten się cale temu nie ǳiwi. He ! He ! Gǳie to te czasy, kiedy człowiek był
młody i kochał się ak kot, i zawsze do wszystkiego był gotów od razu!

— Otóż to est! — zawołał Murdelio. — Szczęśliwy ten, który się wykochał za młodu.
Starze ąc się, wywołu e swo e młodości wspomnienia i nie psu ąc sobie nimi krwi ani
zdrowia, wolnym krokiem choǳąc koło swoich zatrudnień, z wolna postępu e do grobu.
Ale komu się miłość przewlokła aż do siwizny, w kim za młodu nie wygorzały wulkany…

— Na tego mie scu a bym być pragnął — poderwał pan Fredro.
— No, da że rękę — rzecze Murdelio — a się mieniam³²⁶ natychmiast. — Na to

znowu podstoli:
— Gdybym wieǳiał, że mnie nie podchoǳisz i że zyskam co na te miańbie³²⁷, da-

libóg, zaraz bym się zamieniał.
— Ba! — rzecze Murdelio. — A gdybym a wieǳiał, że stracę, tobym nie był taki

naiwny, żebym proponował zamianę.
— Tak i a myślę, a nawet wiem doskonale, bo bawiąc z tobą przez lat parę we Wło-

szech, sam to wiǳiałem, żeś na zrywaniu róż i fiołków two e młodości nie trawił.
— No, użci, trudno zaprzeczyć, żem świat poznał za młodu, wcześnie może niż każdy

z was, ale sprawy serca żadne nie miałem, aż…
— Aż… no, proszę ciebie, powiada dale — mówił pan Fredro — bo tyleśmy sobie

uż wza emnie naopowiadali, że grzech by był śmiertelny, gdybyś o sprawie two ego serca,
która est na ważnie sza, milczał.

— Jeżeli i mnie wolno podnieść głos w tym mie scu — odezwałem się i a na to —
to i a proszę, abyś nam opowieǳiał tę ciekawą historię.

— Ma rac ę Nieczu a — dodał znowu pan Fredro. — Ot! Wiesz co! Kto wie, czy e
utro; głupie to życie na świecie, niewarte nawet ani wspomnienia miłości! Albo racze
edno e przypomnienie więce warte niż całe życie; ot! Opowieǳ nam two ą miłość.

Na te słowa Murdelio wstał z krzesła i odszedł od stoła, mówiąc:
— O! Nic z tego nie bęǳie.
— E ! — zawołał podstoli. — Jak mnie kochasz, to powiesz.
— Powieǳ, powieǳ — dodałem a z mo e strony — eden się przy tym zabawi,

drugi się może czego nauczy.
— Nauczy? Cha, cha, cha! — zaśmiał się pan podstoli.
— A! Bo to także amator — rzekł mu na to, pokazu ąc na mnie, Murdelio — kocha

się ak który z nas niegdy i chciałby z naszych doświadczeń korzystać. Ale i to mu snadź
nie pomoże, bo uż dobry zrobił początek.

— No, ak to? — zapytał podstoli.
— Wziął rekuzę i wariu e na piękne.
— Miły kolego — rzekł do mnie pan Fredro, głaszcząc mnie po głowie; ale dodał do

Murdeliona. — To on nam także swo e opowie, ale teraz siada ty i swo e powiada .
— To niepodobna — rzecze tamten na to — miłość mo a to życie mo e. Musiałbym

od kolebki zaczynać, a końca i tak byście się nie dowieǳieli, bo go sam nie wiem eszcze.
— To napĳże się i powiada choć to, co wiesz, ak mnie kochasz.
— Może co powiem, bo kiedy krotochwila, to niecha że bęǳie dobra! — rzekł Mur-

delio i połknął szklanicę wina.
Wtem drzwi się otworzyły i wszedł Bal, wiodąc ze sobą czarno ubranego i siwą, na-

piętrzoną peruką potrząsa ącego doktora Gondoniego.
— Ah! signore Gondoni! — zawołał pan Fredro. — Jakaż to dla nas surpryza³²⁸! —

a do mnie mruknął: — Boda go diabeł wziął, aką nam przerwał zabawę.
— A! To waszmość przy winie! — rzekł Gondoni po włosku, kłapiąc ręką w ogromną

blaszaną tabakierkę i uśmiecha ąc się ak szczur do słoniny, bo ze swoim szpiczastym
nosem cale do tego zwierzątka zdawał mi się podobnym. — Pięknie! Pięknie!

³²⁵con amore (wł.) — z upodobaniem. [przypis edytorski]
³²⁶mieniać się (daw.) — tu: zamieniać się. [przypis edytorski]
³²⁷miańba — zamiana. [przypis edytorski]
³²⁸surpryza (z .) — niespoǳianka. [przypis edytorski]
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I zaczęła się zaraz dysputa we włoskim ęzyku, którą Murdelio równie przeważnie
i płynnie prowaǳił, ak w polskim. Tymczasem pan Bal stanął koło mnie i okrutnie
ciekawie wpatrzył się w Murdeliona. Co wiǳąc, rzekłem do niego półgłosem:

— Co to takiego?
— Słyszysz ty, ak on mówi po włosku?
— Mówi dobrze, bo długo bawił w tym kra u.
— I ty powiadasz, że to nie diabeł?
— Cha, cha, cha! To znów dlatego diabłem ma być, że mówi po włosku? Przecież on

równie dobrze mówi po ancusku i po niemiecku…
— W imię O ca i Syna! Jak mnie Bóg miły, to on.
— Nie umiem ci na to nic odpowieǳieć.
— A a się założę, że ma rożki na głowie.
— Dobrze, a się zakładam, ale kto go pomaca?
— O, a nie! — protestował się Bal.
— No, to nie ma zakładu.
— Ale krzyż mu zrobię na plecach święconą kredą.
— Dobrze — rzekłem — ale gǳież kreda?
— Ja ą mam przy sobie, bo nigdy bez nie nie eżdżę.
— Więc idź i zrób.
Poszedł tedy Bal na drugą stronę stołu i podczas kiedy Murdelio, ze sto ącymi Gon-

donim i Fredrem rozmawia ąc, stał obrócony plecyma do okna, ten mu zaszedł z tyłu
i przystąpiwszy do niego, rękę z kredką podniósł mu do kołnierza. W tym atoli momen-
cie Murdelio się ruszył, a Bal z okropnym krzykiem: „A , a , a ! Jezus Maria!” — upadł
ak długi na ziemię. Wszyscy się zerwali, Murdelio także się obrócił, mówiąc nachylony
ku wsta ącemu: „Co est waszmości?” — ale gǳie tam! kasztelanic się zerwał i ak opa-
rzony uciekł, kule ąc, do sieni, kredkę zostawiwszy na ziemi. Nikt nie wieǳiał, co to się
stało; a wybiegłem za Balem i dowieǳiałem się uż na pewno, że Murdelio est diabeł,
bo w te że same chwili, kiedy Bal mu przykładał kredkę do kontusza, ten go tak silnie na
nogę nadeptał, aż paść musiał na ziemię. Mnie się ta rzecz wydała dość naturalną: przy
żywe gestykulac i, którą miał we zwycza u Murdelio, nic ǳiwnego, że się raptem cofnął;
że trafił na nogę Bala, przypadek, a że bolało, toż trudno miało nie boleć, kiedy następu-
ący był chłop duży i mężny i miał ciężkie klasztorne buty na nogach, a nastąpiony żółte
kordebanowe³²⁹. Ale na upór lekarstwa nie ma: Bal nie tylko mi się nie dał przekonać,
ale mi nawet but swó pokazywał, na którym się smoła piekielna ostała. Z nabitą tym
diabelstwem głową powróciłem do sali; zaraz mnie tedy pyta ą:

— Co est panu Balowi?
— Piotrowicz mu niechcący nastąpił na nogę — odpowieǳiałem.
— He, he, he! — zaśmiał się na to Murdelio, podnosząc głowę i wyszczerza ąc dwa

rzędy białych ak mleko zębów, ale taki to był śmiech akiś ǳiki, taki akiś zwierzęcy, że
chcąc nie chcąc, mróz mi poszedł po całym ciele. Zaraz też Gondoni, kończąc dysputę,
rzekł do nas:

— Nie przeszkaǳam panom, nie przeszkaǳam. Pan Urbański się ma wprawǳie
niedobrze, bo przyznam się panom, że takie rany eszcze nie wiǳiałem; czym to i ak to
było cięte, Bóg raczy wieǳieć.

Tu znowu tak samo się roześmiał Murdelio.
— Ale zdrów bęǳie, zdrów bęǳie — dodał Włoch. — Dobranoc panom, dobra-

noc, powolne służby mo e polecam — i wyszedł. Myśmy zaś znowu we trzech, tak ako
przedtem, zostali. Więc zasiada ąc na nowo, rzekł zaraz pan Fredro:

— No, powiada że teraz, bom barǳo ciekawy. Już nam nic nie przeszkoǳi.
Ja uż milczałem.
— Nale że mi wina — rzekł z sardonicznym uśmiechem Murdelio.
Tymczasem słuǳy weszli i połowę stołu od ęli, tak że eno mały kwadratowy pozostał,

ale i na nim, i pod nim butelki ak przedtem, obrusa nie zd ęto, a podczas kiedy my
z gospodarzem każdy z swo e strony przysunęliśmy się bliże do stołu, Murdelio lulkę
zapalił, szklanicę wychylił i zaczął w ten sens:

³²⁹buty kordebanowe — wykonane z miękkie kozie skóry. [przypis edytorski]
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— O familii mo e — tak opowiadał Murdelio — nie potrzebu ę wam wiele powiadać.
Praǳiad mó był ekonomem, ǳiad zrobił fortunę i siadł na urzędach, o ciec uż miał
wszystko, czego potrzeba. Ożeniwszy się i osiadłszy na znakomitym ma ątku, za ął się
wy aśnianiem naszego rodu. Herb nasz stał mu się dobrą do tego wskazówką. Toteż za
ego pomocą nie tylko się cała przeszłość nasza wy aśniła, ale nawet okazało nam się prawo
do znakomite puścizny, istnie ące w sumach gotowych, lokowanych w Hiszpanii i od lat
stu podobno sukcesora czeka ących. Mozolnym staraniem i niesłychanym kosztem o ciec
mó podniósł te sumy i pozakupowawszy wiele ziem, ma ątek swó o wiele powiększył
i zaokrąglił. Pięćǳiesiąt wsi się zrobiło, lasy, eziora, wody i wspaniały zamek w ich środku.
Kiedy się to uż stało i w ład przyprowaǳiło, i mó o ciec, chyląc się ku starości, tylko
tym ednym się cieszył, że ród swó do piękne przyprowaǳił pozyc i i mnie, edynakowi,
doskonałe e utrzymania zostawia środki, z awia się krewniak nasz akiś daleki, który
się powiada stry eczno-stry ecznym roǳica bratem i żąda połowy hiszpańskie sukces i.
Szlachcic ten miał wioskę niedaleko Oszmiany, więc tylko o dwie mil drogi od mego
o ca i ani znał nas pierwe , ani się do nas przyznawał. Wpadło to w oko mo emu o cu
i szlachcicowi fałsz zadał. Szlachcic nie poszedł zwycza ną drogą, nie udał się do praw
i palestry, ale za fałsz zadany sobie w oczy, mo ego o ca wyzwał i z nim się wyrąbał. Potem
dobył papiery, edność naszych rodów, które się w praǳiaǳie schoǳiły, dokumentnie
wykazał i rzekłszy mo emu o cu: „Boda diabeł wlazł w tę fortunę i rozniósł ą na cztery
wiatry!” — wsiadł na koń i od echał.

Wypadek ten wzruszył mo ego o ca; postanowił więc, ile możności, te pretens e bra-
terskie zaspokoić, bo był człowiek uczciwy i prawy. Ale przy uczciwości był zarazem
i skąpy, ziarnko do ziarnka składa ący i z zebranych chyba tylko dla mnie ednego co
ruszyć lubiący. Ma ątek swó zresztą, z wielką skrzętnością i pracą oczyszczony i zaokrą-
glony, uważał za taką całość, że grzechem śmiertelnym byłoby mu się zdawało każde
choćby na mnie sze e naruszenie; a kiedy sobie eszcze to przywiódł na pamięć, że ten
ma ątek est właśnie edyną naszego nazwiska i ego świetności podporą, to pręǳe by
własną rękę był odżałował niż edną wieś utraconą. A tu by na brata było przypadało ǳie-
sięć wsi na mnie . Długo tedy sumienie ze skąpstwem toczyło walkę w tym starcu i na
koniec pierwsze wprawǳie przeważyło, ale drugie po swo e klęsce eszcze przyna mnie
ak na mnie szą stratę dla siebie wytargować umiało. O ciec bowiem zdobył się na to, że
kilka tysięcy dukatów wraz z grzecznym listem, utysku ącym na ciężkie czasy, nieuro-
ǳa e, powoǳie, ale za to złote góry na przyszłość obiecu ącym, posłał swo emu bratu.
Szlachcic atoli, ma ąc głowę nabitą hiszpańskimi sumami i prócz tego ambitny z natury,
nie tylko że pienięǳy nie przy ął, ale omal że eszcze dworzanina nie wytłukł. Zgryzło to
mego o ca; spowiadał się, pacierze mówił, pielgrzymkę do Ostre Bramy odprawił i po-
wróciwszy, obłożnie zaniemógł. Choroba wzmagała się coraz barǳie , siły ciała opadały,
walka wewnętrzna trawiła go widocznie. Nareszcie dnia ednego, czu ąc się o wiele eszcze
słabszym, rzekł do swo ego Gintowta Litwina, który był ego plenipotentem i na zaufań-
szym powiernikiem: „Nie, tak nie bęǳie. Nie potrafiłbym skonać. Weź, wasze, papier
i pióro i uczyń w moim imieniu zapis na pana Wita… tych trzech wiosek, z którymi
graniczy”. — Gintowt siadł i pisał, mó o ciec z łóżka pomagał mu w koncepcie, ale pła-
kał ze żalu. Dokument ednak wystawiony, podpisami i rodowitą pieczęcią zaopatrzony,
odesłano zaraz konnym na przeznaczone mie sce. Mó o ciec trochę się uspokoił, a na-
wet rozweselił. Nad wieczorem atoli posłaniec powrócił i ku wielkiemu zǳiwieniu całego
dworu, zamiast poǳiękowania dla brata i uspoko enia dla o ca, przywiózł tylko kawałki
podartego przez pana Wita dokumentu. To mego o ca dobiło — wieczorem zaniemógł
gorze , koło północy uż był kona ący.

Ja miałem natenczas lat blisko dwanaście. Edukowano mnie z wielką pracą i wiel-
kim nakładem i z te przyczyny ǳiwnie dwór nasz wyglądał. Nie było sukni w Europie,
w które by ktoś nie choǳił na naszym dworze, nie było mowy w Europie, którą by
tam nie mówiono. Dwóch Francuzów, eden Niemiec, eden Anglik, trzech Włochów
niby to przy mnie było. Hiszpan nawet eden, który niegdy z owymi sumami z Madrytu
przy echał, ostał się na zamku i obiecu ąc mo emu o cu, że mnie marynarki nauczy, ostał
się na zawsze. Wszystko to choǳiło w krótkich sukniach, trzewikach i pończochach,
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w większych i mnie szych perukach, w długich lokach, w aksamitach, w kolbertynach,
w kryzach, przy szpadach i Bóg nie wie w czym eszcze. Podług nich ubierali się i in-
ni dworzanie, sługi nawet przystra ano z cuǳoziemska, tylko mó o ciec i Gintowt stary
choǳili po dawnemu i ze łbami wygolonymi. ǲiwno się to może wydawać bęǳie komu,
że mó o ciec, chociaż był skąpy, tyle obcych luǳi utrzymywał na swo e kuchni i lafie³³⁰,
ǳiwno się to nawet wydawało sąsiadom, ale tak było w rzeczy. Mó o ciec sam odebrał
mizerne wychowanie za młodu i za ęty edynie tylko robieniem fortuny, o niewiele e
podniósł w późnie szym życiu; dopiero kiedy po znacznym powiększeniu te fortuny i po
rumorze, który się z przyczyny owych sum hiszpańskich rozległ o moim o cu po Rzeczy-
pospolite , uwaga publiczna się na niego zwróciła; dopiero kiedy przez znaczny urząd, na
którym natychmiast zasiadł, wszedł w bliższe z wielkim światem stosunki, dopiero wtedy
niewychowanie swo e poprawił, ale poznał, że ono est konieczne na świecie i że barǳo
źle est bez niego. Od tego złego, którego sam doświadczył, postanowił mnie wszelkimi
siłami ochronić, a że był człek namiętny i czegokolwiek się chwycił, to uż niespraco-
wanie robił i wyciągał do ostatnie ostateczności, więc i do wychowania mego wziął się
z taką energią, że ǳiesięć razy więce sił i środków do tego użył, niż było potrzeba. Do
uskutecznienia niektórych rzeczy nigdy nadto sił użyć nie można, nigdy nadto energii,
ale do innych tylko w miarę, w czas i w mie sce użyta siła cel swó może osiągnąć. Kto by
chciał wóz ruszyć z mie sca i naokoło niego kilkanaście koni nasilał, ten go racze roze-
rwie, ale pewnie nie ruszy. Tak było i ze mną. Każdy z tych cuǳoziemców czegoś mnie
uczył, każdy do mnie swym własnym przemawiał ęzykiem, ale am się niczego zgoła, ani
nawet ęzyków, od nich nie nauczył. Geografia i historia, astronomia i alchimia, prawo
i ęzyki: ancuski, włoski, niemiecki, angielski, hiszpański i polski, tak się to wszystko
pomieszało w głowie, wyobrażenia o Bogu, o religii, o luǳiach, o obowiązkach człowie-
ka i obywatela tak się pokrzyżowały, uczucia nawet mo e ǳiecinne, które ze szczętem
nie wyniszczały, tak się powikłały i zdenaturalizowały, że ksiąǳ staruszek, zamkowy ka-
pelan, który mnie miał religii nauczać co rana, często moimi obiekc ami zbity z tropu,
zamiast mi dawać lekc e, tylko Ewangelię czytał nade mną. Na tym punkcie stało mo e
usposobienie, kiedy mnie obuǳono i powieǳiano, że o ciec est kona ący. Francuz mnie
wyrwał z łóżka i zaprowaǳił do kona ącego, który leżał wysoko podniesiony na podusz-
kach, mówił eszcze, ale uż ruszać się nie mógł. Powieǳiano mu, że a estem przy łożu.
Wtedy, obróciwszy głowę cokolwiek, do mnie chrypliwym, urywanym głosem wymó-
wił te słowa: „Synu! zostawiam ci wszystko. Do skończenia świata nie powinniście uż
wychoǳić z senatu. Rób wszystko, co możesz, na co siły two e wystarczą, tak ak a całe
życie mo e… ale… — tuta się trochę zakrztusił i umilkł na chwilę, lecz potem znowu:
— ale… zaspokó akim sposobem pana Wita pretens e. Może daru esz co ego ǳieciom.
Ale… to sobie pamięta … on ma córkę edynaczkę… kiedy się z gniewu wysapie, a am-
bic a mu nic od ciebie przy mować nie pozwoli, ednakże żal mu się zrobi schedy… on ci
córkę podstawiać bęǳie. Niech cię Bóg broni! Pod błogosławieństwem… zakazu ę!…” —
Tu się mocno zakrztusił, głowa pomięǳy poduszki upadła i skonał. W tym momencie
grzmieć zaczęło na dworze, ale to tak strasznie, że aż zamek drżał cały, wicher się zerwał
okropny i strącił pół dachu ze zamku, szyby powybĳał, narożną wieżę, w które była ka-
plica, do połowy obalił; nagle błysnęło kilka razy i piorun uderzył w oborę, a zapaliwszy
ą, strasznym światłem cały zamek oświecił. W przerażeniu i strachu wszyscy wybiegli
ze zamku ratować, gasić, rozrywać, a tylko eden zostałem sieǳący na skrzyni, która
była przy łożu mo ego o ca, i ksiąǳ staruszek, który klęknął na środku izby, mówiąc:
„Przekleństwo pana Wita się sprawǳa, zły duch włazi pomięǳy te mury”.

Po pogrzebie mo ego o ca wszystko się zaraz zmieniło w zamku. Nie mówię uż ze-
wnątrz, bo tam były uż tylko zgliszcza i ruiny, ale i wewnątrz. Nic te dawne ciszy, tego
ładu, tego porządku. Każdy robił, co mu się podobało, adł i pił, kiedy chciał, choǳił po
wszystkich poko ach; guwernerowie moi wyprawiali sobie uczty, z miast przywozili do
tych uczt kobiety, eźǳili na koniach, w karetach, poczwórnymi cugami. Gintowt stary
choǳił tylko po ǳieǳińcu z kańczugiem za pasem, wąsami ruszał i mruczał. Aż ednego
dnia złapał mo ego Francuza statystę³³¹ w akie ś szkoǳie czy na innym akimś uczynku

³³⁰lafa (daw.) — pens a. [przypis edytorski]
³³¹statysta — tu: nauczyciel zagadnień państwowych i politycznych. [przypis edytorski]
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i sypnął mu z akie sto kańczugów na progu. Drugiego dnia Niemcowi dał pięścią w gębę
i wytargał ak psa za uszy. Trzeciego dnia Włocha zamknął do lochu o chlebie i woǳie.
Czwartego dnia Hiszpan, obawia ąc się zapewne losu swoich kolegów, nocą sam uciekł.
Ale piątego dnia rano znaleziono Gintowta nieżywego w łóżku. Po Gintowcie drugi Fran-
cuz rząd ob ął w zamku. Po kilku miesiącach ob ął administrac ę ma ątku. W rok potem
zawiózł mnie do Paryża, sam do eżdżał do dóbr moich, ale mnie przez trzy lata trzymał
bez przerwy w Paryżu. Miałem uż lat szesnaście. Nauczyłem się też był czegokolwiek, bo
mnie Francuz dobrze pilnował i złotem płacił nauczycieli. Jednak umiałem się im wykra-
dać, aby wybiec do miasta; Francuza nawet oszukiwać umiałem, gdy mi było potrzeba nie
nocować u siebie. Wziął mnie potem Francuz do Anglii i trzymał rok cały w Londynie.
Tam odprawiłem pierwszy mó po edynek i barǳo mi to posłużyło. Zabiwszy bowiem Po edynek, Morderstwo,

Siła, Duma, Mężczyznamego adwersarza na mie scu, poczułem się, że i am est człowiek i także coś mogę; akoż
i bić się nauczyłem na przyszłość. Po roku pobytu mego w Anglii Francuz, który zawsze
miał przemożny wpływ na mnie i po prostu trzymał mnie za łeb, wywiózł mnie do Italii.
He ! Tam to życie! Od firmamentu począwszy aż do owych suterenów, w których nieraz
umówione miewałem schaǳki, wszystko mi było ra em, wszystko mlekiem i miodem.
Krótko mówiąc, żyłem ak nikt lepie , nikt przy emnie , nikt żwawie na świecie. Ży-
łem każdym nerwem, każdym organem ciała i duszy, każdym oddechem. Ale po trzech
latach — miałem uż dosyć. Świat zewnętrzny mnie znuǳił. Jednego wieczora, ma ąc
wychoǳić dla ze ścia się z na pięknie szą kobietą Florenc i, przyszła mi myśl nie pó ść.
Drugiego wieczora zapytałem się siebie: „Co też est we mnie? Po co ży ę na świecie?” —
Trzeciego wieczora: „Czym est świat? Czym a w nim estem? Czy też a nie mam akich
obowiązków dla niego? Czy nie goǳiłoby się tym luǳiom, którzy mnie tak pieszczą i tak
mi dogaǳa ą, coś dać za to od siebie?” — Czwartego dnia wpadło mi na myśl, że będąc
w Anglii, wiǳiałem samych Anglików, we Franc i Francuzów, we Włoszech Włochów:
dlaczegóż a, Polak, sieǳę we Włoszech, a nie w mo e o czyźnie, w Polsce? — U innych
luǳi moment takiego zastanowienia się nad sobą bywa zwycza nie prze ściem na dobrą
drogę, u mnie stał się on dopiero prze ściem do złego; a zresztą!… Bo diabeł wie zresztą,
co est złe, a co dobre na świecie! Ale gǳież tam, i diabeł sam tego nie wie! Krótko
mówiąc, zastanowiłem się eszcze nad sobą i znalazłem na pierw to, że całkiem uż nie
umiałem po polsku, bo myśli mi się nawet układały w głowie takim ęzykiem, w akim
kra u bawiłem; a po wtóre, żem był cale inny ak wszyscy luǳie. W Anglii, we Franc i, we
Włoszech, gǳie ich tylko wiǳiałem, każdy z nich coś umiał, każdy czymś się zatrudniał;
a nic nie umiałem i do niczego nie byłem sposobny; na koniec pomyślałem: „Cóż będę
robił w Polsce?”. Francuz mi powiadał, że tam nie masz ani miast wielkich, ani zabaw
publicznych, ani karnawału, ani morza; że tam kra barbarzyński, zimny, wietrzny, luǳie
mieszka ą w chałupach, ǳikie bestie choǳą po drogach; powiadał mi, że tam kobiety
brzydkie i brudne, nie masz wina ani muzyki, ani śpiewu, ani zgoła niczego, co est we
Franc i i Włoszech. Przecie mi serce uderzyło do Polski. Całą noc spać nie mogłem i tylko
o nie myślałem, a na drugi ǳień rano wypowieǳiałem służbę Francuzowi. Zrazu Fran-
cuz ofuknął się na mnie i powieǳiał, że na podróż do domu nie może mi w żaden sposób
zezwolić, ale kiedym mu ǳiesięć razy mocnie odfuknął i krzyknął w oczy, że „ a pan,
a on sługa!” — umilkł i wziął się do argumentów. Jaką ty bronią, taką i a; ty grzecznie
i a grzecznie, ale kiedy mi na koniec zadał kwestię, co będę robił w Polsce i z czego tam
żyć będę — wyrzuciłem go za drzwi. W goǳinę potem pocztowe konie niosły mnie uż
do Polski.

Przy echawszy do domu, doprawdy nie wieǳiałem, co począć. Na pierw trudno mi
się było z kimkolwiek rozmówić. Po wtóre nie znałem się ani weź na administrac i, ani
na gospodarstwie. Gintowt stary był w grobie, a drugiego Gintowta nie było. Zamek
stał eszcze, ale edna połowa rozsypała się w gruzy i chwastami zarosła; w drugie wilgoć
ściany po adła, sprzęty pozabierano, piece porozwalano, z okien szyby, z posaǳek powy-
ǳierano kamienie. W kilku wsiach gospodarstwa żadnego nie było, role stały odłogiem,
na łąkach cuǳe bydło się pasło; inne folwarki były w ǳierżawach albo zastawach, ale
anim się mógł dowieǳieć, kto e powypuszczał, kto tenuty³³² odbierał. Nie mogąc sobie
atoli sam dać w tym radę, znalazłem sobie akiegoś Gintowta, który za zapłatą pod ął się
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wszystko przyprowaǳić do ładu. Więc on gospodarstwo, a zaś zamek wziąłem pod mo ą
opiekę. Do roku byliśmy obadwa gotowi; a połowę zamku zostawiłem w ruinie, tylko ą
więce bluszczem, różami i inną krzewiną obsaǳić kazałem; drugą zaś wyrestaurowałem
niewiele zewnątrz, ale wewnątrz ak tylko można było na pysznie , sprowaǳa ąc do tego
wszelki materiał z Niemiec i Franc i. On zaś pokończył rachunki i także ta sama ewiden-
c a pokazała się u niego, co u mnie: połowa ma ątku pozostała w ruinie. Półtora miliona
długu wpakował mi Francuz na dobra! Wszystko przez ǳierżawne i zastawne kontrakty,
które na lat kilkanaście w różnych czasach porobił i na które naprzód pozabierał pieniąǳe.
Był to ciężar niemały i rzecz dla mnie nieznośna. Postanowiłem kark temu ukręcić. Przez
mo ego Gintowta udałem się z tym do sądów. Nic nie pomogło — głupszych sęǳiów
nie wiǳiałem na świecie — wszystkie procesa przegrałem. Gintowt poraǳił po echać do
Warszawy i udać się z tym do króla. Po echałem, prezentowałem się panu. August III
był wtedy na tronie. Przy ął mnie grzecznie, uprze mie ak wszyscy królowie na całym
świecie. Mówił ze mną po niemiecku, chwalił mo ą układność, obycza e, wymowę, kazał
mi bywać na poko ach, zaprosił do swego towarzystwa strzeleckiego, które coǳiennie
przez cały miesiąc ma od goǳiny czwarte do szóste po południu odbywało swo e ćwi-
czenia; kazał się rozpatrywać w kra owych sprawach publicznych, obiecał powołać kiedyś
do akiegoś urzędu, ale na moich ǳierżawców nie dał mi żadne rady. Jednak a sobie sam
poraǳiłem. Zaciągnąłem eszcze milion długu i powróciłem do domu. Zaraz też dwór
urząǳiłem inacze . Wziąłem trochę szlachty drobne na kuchnię i lafę i uzbroiłem so-
bie pięćǳiesiąt kozaków ak diabłów. Z tą szlachtą i kozakami przy echałem do każdego
ǳierżawcy lub zastawnika i pytałem: „Na ile lat masz kontrakt? Ile lat trzymasz? Ile lat
ci pozosta e?” — to wyrozumiawszy, mówiłem: „Tyle a tyle ci się eszcze należy, tu masz,
rusza do licha”. — Był taki, co wziął pieniąǳe i poszedł; który zaś nie chciał i malował
sobie akieś pretens e, tego za łeb, na wóz z żoną, z ǳiećmi, z bagażami i kozacy odstawili
go za granicę dóbr moich. Było pisku i krzyku dosyć, ednego nawet, który się porwał
na mnie, powiesić kazałem na wierzbie, dwa dostali po sto bizunów, ale też do dwóch
tygodni ani ednego ǳierżawcy nie miałem. Wkrótce wydano mi kilka procesów, zaczęły
mi się palić dworki po folwarkach. Procesa powygrywałem, bo uż umiałem sobie z tym
dać radę, a palić mnie także przestali, bom trzech włóczęgów, którychem nocą, na czele
moich kozaków patrolu ąc, na moich gruntach połapał, przy rozsta nych drogach popo-
wieszał. Te atoli nocne i ǳienne wycieczki mo e, akoż i owe doraźne egzekuc e zwróciły
na mnie uwagę sąsiadów moich. Różne wieści porozchoǳiły się o mnie, niestworzone
rzeczy ba ano; na powszechnie atoli utrzymywano, żem diabłu duszę zapisał albo żem
zgoła sam diabeł in persona, i to diabeł wenecki; a poszło to zda e mi się stąd, żem się
z włoska ubierał i we włoskich sukniach na koniu po okolicy eźǳił, kozakami dowoǳąc.

Takie życie czynne i ruchliwe, zatrudnianie się administrac ą i naǳorowanie gospo-
darstwa całkiem inacze mnie usposobiły: podróże mo e i wszystkie zagraniczne praktyki
ak sen przeminęły, zacząłem myśleć nad sobą, nad ludźmi, nad światem. Późnymi wie-
czorami, kiedy uż wszystko ucichło dokoła, wychoǳiłem na wierzch ruin powalone
połowy zamku, tam przy narożne a ocalone od zniszczenia galerii na głazie siadywałem
i słuchałem wołania sowy i głośnego śmiechu puszczyka — i to mnie barǳo bawiło. Róż-
ne myśli mi wtedy przychoǳiły do głowy, a wszystkie opierały się na tym, czym estem,
i szły tam, czym bym a też mógł zostać na świecie. Wiǳiałem króla w Warszawie i to mi
się barǳo podobało. Ma on wo sko, może się bić, kiedy mu się podoba, kra e zdobywać,
luǳi gubić albo z prochu podnosić — czemuż a bym nie miał być królem? Ale ak by
to zrobić? Trzeba by kra aki zdobyć i opanować. Odtąd przez kilka dni wertowałem
mapy i szukałem na nich akiego kra u, który by mnie się podobał. — Późnie przyszła
mi myśl, że na co mnie szukać kra u gǳieś daleko, kiedy kra est koło mnie? Zbiorę
sobie trzysta lub więce kozaków, wezmę drugie tyle szlachty na urgielt³³³ i wieś po wsi
będę póty na eżdżał i zabierał, póki sobie całego kra u nie zrobię. Wszakże to wszystko
edno, czy cuǳe kra e, czy prowinc e, czy wioski na eżdżać? Późnie mi przyszło na myśl,
że na co mnie szukać nowych sposobów zabierania wsi, kiedy mam eden gotowy? Jakim
przyszedłem do tych, które mam teraz, takim przy dę do innych. I długo, barǳo długo
myślałem, akim to a sposobem przyszedłem do tego, który mam teraz, ma ątku, aż na-
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reszcie przypomniałem sobie, że to a miałem kiedyś o ca… Wtedy dopiero przyszły na
myśl wszystkie chwile w domu roǳicielskim spęǳone… przypomniały mi się owe su-
my hiszpańskie, pana Wita pretens e, choroba, śmierć mego o ca, ego słowa ostatnie…
I dlaczegóż to mi zakazywał o ciec żenić się z córką pana Wita? Pan Wit musi być barǳo
tęgi człowiek, kiedy tak tęgi pokazał charakter, warto go poznać. Jego córka może być
także cale niepospolita panienka — i dlaczegóż bym a się nie miał z nią ożenić, kiedy
by mnie się podobała? Zakaz to est ciężar i rzecz nieznośna. Aż mi się duszno zrobiło na
samą myśl tę, że mam akiś zakaz na karku. Wsiadłem więc zaraz na koń i po echałem
do pana Wita.

Pan Wit mieszkał o dwie mile ode mnie — za goǳinę tam byłem. Wszedłem do
dworku, zastałem go sieǳącego na zydlu i szlifu ącego szabelkę. Był to starzec uż siwy,
miał lat siedemǳiesiąt. Kiedym wszedł do izby, wstał do mnie i spytał: „Kto waszmość
esteś?” — „Ja?… a estem Piotrowicz, akiś krewny waszmości; przy echałem tuta , że-
by was poznać. A gǳie córka waszmości?” — „A cóż tobie do mo e córki! — zawołał
stary. — Rusza precz, ty diable wenecki; czego mącisz spokó mo ego domu?” — Na
to roześmiałem się emu w oczy; bo mnie zabawiła ta poufałość chudego szlachcica ze
mną, co mi się eszcze nie trafiło, odkąd powróciłem do Polski; więc poklepałem go po
ramieniu i rzekłem: „No, no, nie gniewa się na mnie, mó staruszku, a pokaż córkę two-
ą”. — Jeszczem tych słów nie skończył, kiedy akąś piorunową siłą wyrzucony, u rzałem
się nagle za drzwiami. Taki niespoǳiewany obrót sprawy i mo e osoby cale mnie skon-
fundował. Stałem w sieni i nie wieǳiałem, co robić. Wielką miałem ochotę przywołać
kozaków i szlachcica powiesić. Alem się eszcze namyślał. Wtem z bocznych drzwiczek
wyglądnęła do mnie twarz akie ś prześliczne panienki. Twarz ściągła, cera porcelano-
wa, oczy prześliczne, rzęsy cudowne, włos ciemny, długi, szklący ak heban. Domyślałem
się, że to est córka pana Wita. „Pani! — rzekłem tedy, zwraca ąc się do nie . — Otóż
aka konfuz a spotkała mnie tu dla pani”. — „Dla mnie? — spytała ona. — A toż a-
kim sposobem?” — „Przy echałem tuta , aby upaść do nóg stry owi egomości i pannie,
i z wszelką atenc ą starać się o e przy aźń dla mnie, a tymczasem pan stry zagniewany”.
— „E ! to być nie może!” — odpowieǳiała z żalem panienka; ale w tymże momencie
coś się ruszyło w tym poko u, w którym był o ciec. Kto raz zadrżał ze strachu, dla tego Strach, Odwaga
uż nie ma ratunku; pręǳe zginie ze strachu, niż się na eden krok odważny zdobęǳie.
Na sam szmer uż uciekłem, dopadłem konia i popęǳiłem do domu. Było to pierwsze
tchórzostwo w moim życiu, ale też mam naǳie ę, że i ostatnie. Jeżelibym eszcze raz
kiedy zląkł się w akim terminie stanowczym, to uż mnie diabeł weźmie z kretesem. Bo
to a z ludźmi nie żartowałem i myślę, że oni ze mną żartować nie będą.

Powróciwszy do domu, uż o niczym nie myślałem, tylko o te prześliczne panience.
Diabeł zaczął palić we mnie, poprzysiągłem sobie, choćby za cenę połowy życia, dostać
ą koniecznie. Dnie i noce myślałem nad tym i li tylko nad tym. Zesmutniałem, umil-
kłem. Miałem wprawǳie środek prosty pod ręką: napaść na dom szlachcica, ego zabić,
a córkę zabrać do domu. Ale a chciałem, żeby mnie ta ǳiewczyna kochała; w takim
zaś wypadku mogłaby mnie znienawiǳić, bo to kobiety kapryśne. Więc eszcze myśla-
łem. Postrzegł Gintowt tę zmianę we mnie. Przyszedł, pytał, co mi est, czemum taki
smutny, tak zamyślony? Powieǳiałem. Tedy on na to: „Panie! Na cóż to tego? Na co
tu gwałtów, napadów, wiolenc i³³⁴? Na co się narażać na grzywny i wieżę, eżeli nie na
stracenie szyi, kiedy oni sami panu z pocałowaniem ręki daǳą tę pannę? Tylko to trzeba
robić rozumnie i z wolna”. — „Zróbże to — rzekłem Gintowtowi — dostaniesz folwark
w dożywocie”. — I co mógł, zrobił w rzeczy ten Gintowt. Po echał on na pierw na akiś
odpust czy armark, tam się zeszedł z panem Witem i przy lampie wina czy miodu gadu,
gadu z nim o pszenicy i życie. Drugi raz uż o gospodarstwie, więc o moich folwarkach,
o doskonałym w nim rząǳie i o wielkich z nich intratach. Trzeci raz o mo e osobie, ako
ktoś przez zazdrość na głupsze plotki puszcza w kurs o mnie, ako w tym wszystkim nie
masz prawdy ani oty, akom a est człowiek na lepszy i rozumny, i gładki, i ako na -
gorętszym mo ego serca życzeniem byłoby stateczną z panem stry em zna omość zabrać,
i w ten edyny sposób, aki eszcze pozostał, trafić, aby dawne familĳne nieporozumienia
zatrzeć i na wieki zagłaǳić. Czwarty raz szlachcic uż Gintowta zaprosił do siebie — a za
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kilka tygodni powieǳiał mu otwarcie: „Niechże pan Ignacy przy eǳie do mnie; obaczę
go bliże , poznamy się, a z czasem to się to może i zrobi”.

Tedy za radą Gintowta przebrałem się w kontusz i żupan, który na mnie ciężył i gniótł
mnie ak pancerz; wlazłem w ha dawery takie wielkie, że bym mieszkać mógł był w nich
i poǳielić e na poko e; włożyłem czapkę futrzaną na głowę, uzbroiłem się w cierpliwość
i pokorę, wsiadłem na koń i po echałem do pana Wita. Wszedłszy do izby, stanąłem przy
drzwiach i pokłoniwszy się panu stry owi do kolan, przepraszałem za to, że obycza ami
zagranicznymi zepsuty, za mo ą pierwszą bytnością u niego nie umiałem się znaleźć, tak
ak na przyzwoitego młoǳieńca w kra u przystało. Pan Wit się na mnie popatrzył, roz-
parł się w boki, nadął się ak pęcherz i powieǳiał mi srogie kazanie. Ale a uż byłem
na pokornie szym sługą stry aszka dobroǳie a. Przyszła panna, zarumieniła się, niewiele
mówiła, ale była śliczna ak anioł. Bawiłem się tam przez dwie goǳin i musiałem się nieźle
sprawować, bo stry aszek dobroǳie rzekł mi przy pożegnaniu: „Wiǳisz waść, mosanie!
I a umiem po ancusku i po niemiecku, umiem po łacinie, czego ty nie umiesz, mam
to samo nazwisko i ten kle not, co ty, i fortuna mo a mi tak dobrze, a może eszcze lepie
wystarcza, ak tobie; mam nadto eszcze siwiznę i niemałe zasługi w swoim, ba, i w ob-
cych kra ach, czego ty nie masz i może zgoła nigdy mieć nie bęǳiesz — a przecie ludźmi
uczciwymi nie pomiatam i znam respekt dla starszych!” — To rzekłszy, pożegnał mnie.

Odtąd bywałem tam często, prawie dwa razy na tyǳień. A trzeba wam wieǳieć, że a
dotychczas nigǳie nie bywałem i z nikim nie żyłem; wieść więc o moim bywaniu u pana
Wita runęła piorunem na okolicę; powieǳiano, że konkuru ę o ego córkę, że się uż żenię.
To mnie gniewało. Postanowiłem koniec położyć tym plotkom. A ponieważ uważałem,
że mi panna nie krzywa, ako że i pan Wit dosyć skłoniony ku mnie, więc kazałem sześć
koni założyć do karety, wziąłem Gintowta i dwuǳiestu kozaków ze sobą i po echałem
z przedsięwzięciem zrobienia deklarac i i wzięcia ślubu natychmiast. Kiedym wszedł do
izby, pyta mnie stary: „Dlaczegóż waść tak paradnie?” — Ponieważ a nie umiałem eszcze
dobrze po polsku ani się znałem na ǳiwnie pięknych retoryki polskie figurach, więc
Gintowt, począwszy od tego, ak Pan Bóg roǳa luǳki w arce Noego od potopu wybawił,
uciął mowę sążnistę i skończył na tym, że a proszę o rękę pana Wita córeczki. Pan Wit
tego pięknie wysłuchał, wąs poprawił, czuprynę pogłaǳił, lewą rękę za pas włożył a prawą,
gestykulu ąc do mnie i do pana Gintowta, odciął znowu kubek w kubek takuteńką orac ę
i ani ednego słowa nie został mi dłużen. Barǳo to ładny obycza . Treść atoli te mowy była
taka, że lubo on wcale nie miałby nic przeciw temu mariażowi, i owszem, wiǳi w nim
palec boży, który zagłaǳa familĳne krzywdy i niezgody, ednakże za mało eszcze zna
kawalera, żeby mógł ǳiecko swo e powierzyć. Niech kawaler prócz panem stara się być
także sąsiadem i obywatelem, niecha mnie słucha, niech mi się apliku e³³⁵, niecha bywa
w moim domu, aby się ǳieci przyzwyczaiły do siebie, to się to może z czasem i zrobi. —
Pan Gintowt wyraził panu stry owi mo ą niecierpliwość, mo ą bytność u króla, ego łaski
i tak dale , ale pan stry odpowieǳiał na to, że od ego dekretu nie ma żadne apelac i, bo
on est sam grodem i ziemstwem, i trybunałem, i królem w te sprawie.

Kiedyśmy od eżdżali, powieǳiałem Gintowtowi: „E ! Co tam będę się dał za nos
woǳić szlachcicowi! Za azd zrobię i pannę zabiorę”. — Gintowt raǳił cierpliwość i pro-
sił o zwłokę eszcze na kilka miesięcy. Przystałem. Bywałem znów w domu pana Wita.
Aplikowałem mu się, ale ednakże więce pannie, która uż swo e miłości nie taiła przede
mną. I trwało to znów kilka miesięcy; pan Wit stawał się coraz nudnie szy, coraz więce
wymaga ący, począł mnie egzaminować o mo e interesa, o gospodarstwo, o inne sprawy,
począł dawać rady swo e, ba! dyspozyc e… A a się ciągle aplikowałem. Ale na koniec
i sam diabeł utraci cierpliwość! Jednego wieczora wypaliłem mu taką replikę, że szlach-
cic zgłupiał z kretesem. „Bunt, mospanie! Bunt przeciwko mnie podnosisz! — zawołał
on do mnie. — Tą razą daru ę, ale na drugi raz… to pamięta !” — Na drugi raz a uż
buntu nie podnosiłem, ale stała się rzecz taka. Kiedym tam przy eżdżał, bywało zwykle,
żem na pierw ze starym rozmawiał z aką goǳinę, potem zaś szedłem do panny i sieǳia-
łem tam do wieczora. Stary wtedy czytywał gazetę albo do gospodarstwa wychoǳił i do
córki prawie nigdy nie zaglądał, bo tam była akaś szlachcianka, która sprawowała urząd
ochmistrzyni i posiadała zupełne zaufanie u niego. Ochmistrzyni atoli, co nie zrobiła za

³³⁵aplikować (z łac.) — tu: narzucać się. [przypis edytorski]
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dukata, to zrobiła za dwa, co nie za dwa, to za ǳiesięć, co nie za ǳiesięć, to za sto, dosyć
że nigdy tam nie było ochmistrzyni. Otóż ednego dnia sieǳę a na kanapie i trzyma-
ąc pannę na kolanach, w twarz ą cału ę, ale akem Piotrowicz, tak nie w żadne złe
myśli, tylko tak dla zabawki; wtem wchoǳi stary. Panna struchlała na mie scu, ale am
się roześmiał w głos. Nie za całowanie, ale za śmiech ten, stary zrobił scenę gwałtowną.
Kpał mnie ak żaka, ak szewca, ak hulta a na koniec. Tego uż było mi nadto. Rzuciłem
się na niego, chciałem go porwać, związać, wziąć w asyr do siebie i dopiero traktować
o wykupno albo zamianę eńca, ale zwinny szlachcic odskoczył i w tym momencie taki
mi wyciął policzek, żem upadł na ziemię. Zebrawszy się, chciałem porwać za broń, ale nie
miałem pałasza przy boku. W te że chwili otworzyły się drzwi z łoskotem i wpadło kilku
drągalów do izby. „A to co bęǳie?” — zawołałem z wściekłością do starca. „Dostaniesz
sto bizunów!” — zawołał tenże. „Mości panie! — krzyknąłem. — taki to sposób weto-
wania krzywdy u polskiego szlachcica! Takie poszanowanie gościnności w tym kra u!” —
„A ty, akże gościnność szanu esz! — odkrzyknął starzec. — Rusza że sobie do milion
diabłów i niech tu noga two a więce nie postoi, bo nie sto bizunów ci dać, ale powiesić
cię każę na suche wierzbie!” — Ja przecież nie dowierzałem te kapitulac i, tylko czym
pręǳe obróciwszy się twarzą do okna, skoczyłem przez nie w ogródek, z ogródka pod
bramę, gǳie mó koń stał przy kozaku… i uciekłem do domu. I z tego zrobiła się plotka,
bo ci drągale powieǳieli, żem nie skoczył przez okno, tylko w kąt izby, tam w myszą
ǳiurę wpadłem, z które za mną tylko kłęb dymu ze smoły i siarki wyleciał i rozszedł się
po izbie… i cała okolica uwierzyła te baśni!

Wróciwszy do zamku, nie było uż dla mnie³³⁶ ani snu, ani nocy, ani adła, ani napo u.
Wszystko się gotowało we mnie, drżałem, trząsłem się cały. Duma obrażona warczała we
mnie ak pies rozdrażniony, złość się pieniła, miłość się wzmogła i targała całym wnętrzem
me duszy. Postanowiłem mścić się na starcu, mścić piekielnie i do śmierci; postanowiłem
pannę zabrać, posiąść, zadośćuczynić mym żąǳom i przez córkę mścić się eszcze na o cu.
Jednakże w tym delirium gorączki, żąǳ, zemsty, złości miałem chwile, w których cichy,
nieznany mi dotąd, spoko ny głos serca oǳywał się we mnie. Chciałem wtedy upaść
do nóg obrażonemu i rozgniewanemu starcowi, pokornie prosić o rękę panny, ożenić
się z nią, pogasić w sobie wszelkie gwałtowne ognie, poprzytłumiać szaleństwa, osiąść
w domu, oddać się pracy, służbie akie dla kra u i stać się takim człowiekiem, ak inni,
ak wszyscy. Był to głos, który dawał awne świadectwo słabości ducha mo ego, był mi
przeto nudny, nieznośny, ale zarazem tyle silny eszcze, że pomimo wszystkich planów
moich ukartowane uż zemsty, musiałem przyna mnie spróbować emu zadośćuczynić.

W tym celu i duchu napisałem list do pana Wita i odesłałem go przez dworzanina.
Pan Wit list odebrał, potem ławę kazał położyć na ziemi, dworzanina na ławę, list na
dworzaninie, a na liście odpisał wymowną stoma bizunami odpowiedź.

Po odebraniu te odpowieǳi w ednym okamgnieniu uż byłem na koniu i na czele
uzbro onych pięćǳiesięciu kozaków. O zachoǳie słońca popęǳiłem do wsi pana Wi- Porwanie, Kobieta,

Mężczyzna, Przemoc,
Ambic a, Szlachcic,
Obycza e, O ciec, Córka,
Małżeństwo

ta. Kozaków zostawiwszy opodal, sam pod echałem o kilkaǳiesiąt kroków pod bramę.
Trząsłem się cały, wnętrzności darły się we mnie, paliło mi się w mózgu, iskry z dymem
wylatywały mi z gęby i nozdrzów. Czułem, że diabeł z całą swo ą mocą był we mnie.
Gdybym był zaraz uderzył, byłbym mur chiński w gruzy powalił, ale a chciałem dwór
eszcze obaczyć, ego gładkim widokiem się eszcze roz ątrzyć, abym tym silnie i zapal-
czywie uderzył i tym większą potem miał radość, patrząc na ego ruinę. Patrzałem więc.
I z szatańskim w me duszy uśmiechem patrzałem na ów dworek drewniany, ak śnieg
bieluteńki, z równie białym ganeczkiem o czterech słupach, na którego czole przybita by-
ła Matka Boska Ostrobramska, która ze łzami w oczach i z uśmiechem na licu patrzała na
zielony, przed gankiem wyciągnięty ǳieǳiniec, na którym w środku trzy lipy stały z dar-
niowymi ławkami i kamiennym stolikiem pomięǳy sobą. Na ǳieǳińcu igrały dworskie
ǳieci ziarnem, którego dość tam było, a gołębie, sieǳąc trzema wieńcami na lipach,
zlatywały na ǳieci i pokarmiwszy się z rąk ich pszenicą, nazad podlatywały, siada ąc każ-
dy na swo e mie sce, aby się wieniec który nie rozerwał. Bzy kwitły natenczas i głogi się
rozwĳały, przechyla ąc się kwieciem swoim przez płoty, którymi był ogroǳony ǳieǳi-

³³⁶Wróciwszy do zamku, nie było już dla mnie ani snu, ani nocy (…) — błąd logiczny i gramatyczny (niezgod-
ność podmiotów dla imiesłowu i osobowe formy czasownika); ǳiś popr. np.: kiedy wróciłem do zamku, nie
było uż dla mnie (…). [przypis edytorski]
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niec; trzódki wracały z pola i ǳwoniły z daleka, fletnia się oǳywała zza lasu, powietrze
pełne woni cudowne rozścielało się dookoła, a słońce, chowa ąc się za góry, ostatnie
promienie swo e posyłało na lipy, na dwór i ǳieǳiniec. Cha, cha, cha! Jak to pięknie
było! Istna bukolika³³⁷. Stałem na koniu, za krzakami bzu i iwiny schowany, i patrzyłem,
i cieszyłem się, że tu est tyle szczęścia, tyle spoko u, tyle niewinne piękności… i szatan
cieszył się we mnie, że to wszystko est w moim ręku, że nad tym wszystkim wisi zemsta
mo a i że za chwilę z tego wszystkiego nie bęǳie tylko to, co a zechcę… kropla krwi
i garść popiołu!… Kiedy tak myślę i różne ognie warzą się w mo e głowie i sercu i kiedy
uż tylko co mam uderzyć, dał się słyszeć ǳwonek z niedalekiego kościołka, woła ący
na Anioł Pański. Zaśmiałem się. Zdawało mi się bowiem, akby który z moich kozaków
zakradł się do ǳwonnicy i sygnaturkę dla kona ących poruszył. Niebawem ednak ruch
się zrobił we dworku, ruch niewielki w ǳieǳińcu. Gromadka luǳi różne płci i różnego
wieku, pomięǳy nią ǳieci nawet, a na ich czele pan Wit z córeczką, wyszła w ǳieǳi-
niec i uklęknąwszy przed gankiem i obrazem, poczęła się modlić z wielką pokorą. Na
ten widok coś mnie zapiekło w sercu, mróz poszedł po ciele. Oniemiałem, ręce i nogi
poczęły mi drętwieć, namiętności kładły się edna po drugie . A kiedy drugi raz tenże
sam ǳwonek się odezwał, mimowolnie skręciłem koniem i w milczeniu od echałem ku
moim kozakom. Milcząc, ze spuszczoną głową i nie wiem o czym myślącą, prze echa-
łem pomimo nich i puściłem się stępa drogą ku zamkowi wiodącą. Nie wiem, ak długo
tak zamyślony echałem, ednakże wkrótce coś mnie znowu piknęło, obuǳiłem się i za-
śmiałem się sobie w oczy i ze siebie. Potem wpakowałem koniowi ostrogę, zmieniłem
ont i kopnąłem się całym pędem na powrót do pana Wita. Z całą bandą mo ą stanąłem
przed bramą. Teraz uż wszystko wyglądało inacze … był uż wieczór natenczas… słońce
uż zaszło było… ziemia siniała… księżyc wyszedł na niebo i w lisią czapkę zawinięty, wró-
żył święto ankę… czeladka wszystka uż spała… okna były pootwierane w dworku… cisza
była ak na cmentarzu. Popatrzyłem eszcze raz na ten dworek i szepnąwszy kozakom:
„Starca i pannę żywcem na koń i do zamku!” — uderzyłem i obskoczyłem dom cały. Co
się tam gǳie ǳiało po innych stronach, tego nie wiem; am skoczył do poko u, w któ-
rym spała panna. Znalazłem ą rozebraną, przestraszoną, klęczącą na łóżku ze złożonymi
rękami. Kiedym wpadł do drzwi, całkiem czarno ubrany i z ogromnym czarnym piórem
u kapelusza, nie wiem, czy mnie poznała, czy nie, ale krzyknęła, padła i omdlała. Wtedy
porwałem ą wpół, wskoczyłem na koń i popęǳiłem do zamku. W goǳinę byłem uż
w domu. Panna mo a przyszła do zmysłów, drżała eszcze od strachu i przerażenia i długo
milczała. Jednak w kilka goǳin przemówiła, uspokoiła się trochę, dopytywała się o o -
ca, modliła się wiele i ustawicznie. Po północy kozactwo mo e wróciło. Zapewniali mnie
wszyscy, że żaden z nich o ca ani wiǳiał na oko i że krom trochę rabunku, nic się nikomu
nie stało złego. To pannę uspokoiło eszcze więce , ednak nie mogła się ani patrzeć na
mnie; o dawne miłości swo e milczała, ciągle się troskała o o ca, ciągle eszcze modli-
ła. Ja ą wszelkimi sposobami pocieszałem i uspoka ałem, przyrzekałem, że wszystko dla
nie i e o ca uczynię, że ą zrobię samowładną i nieograniczoną panią nad zamkiem, nad
ma ątkiem moim, nade mną samym, i byłbym tego niezawodnie dotrzymał, bo krom
nie nie było uż nic innego w całym sercu i duszy mo e . Ona mnie słuchała, wierzyła
i nie dowierzała, i śród oddawanych mi pieszczot nieraz wzdrygała się przede mną. Jam
zapomniał o świecie całym i od stóp do głów stałem się cały miłością.

Tak trwało dni kilkanaście. Śród nich atoli z przyczyny tego wypadku taki się rumor
zrobił pomięǳy szlachtą okoliczną, że kilku dworzan moich, których dla szpiegostwa
wyprawiłem w sąsieǳtwa, coraz więce zatrważa ące przywozili mi wieści. Szlachta się
burzyła, odkazywała, psy na mnie wieszała, zbierała się i nad czymś raǳiła. Powiadano,
że pan Wit choǳi od dworku do dworku, od zaścianku do zaścianku, że błaga, prosi,
zaklina, beczki z winem i miodem stawia po mie scach publicznych i kruc atę na mnie
zbiera. Jednego wieczora nawet dano mi znać, że uż zamierza ą napaść na zamek; po-
stawiłem załogę pod bronią, sam całą noc czuwałem, ale nic nie było. Dnia następnego
Gintowt, który przez cały ten czas milczał, przyszedł do mnie i żądał rozmowy na osob-
ności. Kiedyśmy byli sami, rzekł mi: „Pan popełniłeś zbrodnię, vim publicam, crimen³³⁸.

³³⁷bukolika (z gr.) — sielanka; tu: obraz pełen spoko u i harmonii. [przypis edytorski]
³³⁸vim publicam, crimen (łac.) — gwałt publiczny, zbrodnia. [przypis edytorski]
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Przyszedłem tedy ostrzec pana, iżbyś rzecz tę w dobry sposób zakończył i przebłagać się
starał słusznie zagniewanego o ca, a ostrzegam pana nie tylko dlatego, że sprawka ta gar-
dłem pachnie, ale i dlatego, że eśli pan się w nie w ak na krótszym czasie nie oczyścisz,
to ani eden uczciwy człowiek nie zostanie na pańskim dworze”. — Ja Gintowta za takie
gadanie wyrzuciłem za drzwi, ale pomimo to słowa ego dobrze mi uwięzły w pamięci.
Jakoż tego wieczora, znuǳony eszcze naleganiami panny, abym e o ca eżeli nie przy-
wiózł do zamku, to przyna mnie odszukał koniecznie, i zachęcony e obietnicami, że
w takim razie uspokoi się całkiem i mo ą zostanie na wieki, wziąwszy kilku kozaków ze
sobą, wy echałem do dworku pana Wita. Dworek był, ale pana Wita nie było. Pyta-
łem tam, pytałem wszęǳie po droǳe, nikt mi nic nie odpowiadał. Późnym wieczorem
powróciłem do domu… i cóż powiecie na to?

W eżdżam do zamku i uż na samym wstępie uderza mnie to, że akaś niezwycza na ci-
sza w ǳieǳińcu. Pytam, wołam, nigǳie nie masz nikogo. Z bĳącym sercem i trzęsącymi
od złości wargami zeskaku ę z konia, wpadam do zamku, przebiegam wszystkie poko e…
nigǳie żywe istoty. Cisza, milczenie, pustka, akby tu dżuma dopiero była i wszyscy
na nią wymarli. Nie może mi się pomieścić w głowie, co to est, estem ak głupi, ak
zaczarowany, snem mi się to wszystko wyda e. Wypadam na ǳieǳiniec, przebiegam
wszystkie kąty, wszystkie oficyny, gumna, stodoły, ogród, piwnice, ruiny… wszęǳie taż
sama cisza, taż sama głuchota i nigǳie ani żywe duszy. Kozacy, którzy eźǳili ze mną
na tę wycieczkę, powrócili i także nie mnie zǳiwieni pogląda ą po sobie, lecz milczą.
W wściekłości prawie rzuciłem się na nich, pyta ąc, co to? Długo nic nie mówili, aż
kiedym ednemu pistolet wymierzył do piersi, zawołał: „Powiem, panie”. — „Mówże!”
— krzyknąłem. — „Pewnie pan Gintowt wykradł pannę — mówił kozak — i trochę
kozaków zabrał z sobą, bo uż od kilku dni nas burzył”. — „Gintowt? — krzyknąłem
z wściekłością. — O! Poczeka że, wraży synu! Kruki się twoim ścierwem napasą!…” —
I do północy rzecz się wy aśniła. Istotnie tak było. Gintowt spisał moich kozaków prze-
ciwko mnie i pannę wykradłszy, uciekł. Reszta kozaków i inne służby, która mi wierna
została, spostrzegłszy, co się stało, wsiadła na koń i popęǳiła za nimi, ale na próżno. Sto
szlachty czekało na granicy wsi moich i porwawszy Gintowta z panną pomięǳy siebie,
stawili czoło zamkowe pogoni. Pogoń ta uderzyła na nich, ale bez skutku; kilku z nich
padło na mie scu, kilkunastu zaś rannych i reszta zdrowych powróciło po północy do
domu i o tym wypadku szczegółową mi zdało relac ę. Takim sposobem tyle usiłowań
moich poszło na nic z kretesem!…

Ten cios zadany uż ugruntowane miłości, a nade wszystko dumie i ambic i mo e ,
wzburzył mnie całego i rozburzył na chwilę. Przez kilka dni byłem ak wariat. Dostawa-
łem na prawǳiwszych napadów furii, wściekłości, diabelstwa. Wtedy wybĳałem szyby
u okien, druzgotałem sprzęty, strzelałem w łby koniom, chciałem nawet siebie zabić na
koniec. Za odebranie panny mo e i możność pomszczenia się na e o cu, na Gintowcie
i szlachcie okoliczne , za wycięcie w pień owych szlacheckich zaścianków, którzy w na -
większe części składali pana Wita kruc atę, byłbym zaraz był dał życie i duszę diabłu
samemu w ręce. Wychoǳiłem w tym celu nocą na wierzch ruin zamkowych, do piwnic,
na góry oddalone i łyse, do czarownic, do trupiarni, pod szubienice, wołałem go i zakli-
nałem — ale go nigǳie nie było. Przekląłem nareszcie siebie, żem est tak ubogi i słaby,
że sobie sam nie mogę dać rady, i upadłszy na ziemię, krew mnie zalała³³⁹.

Jak długo leżałem chory, kto mi usługiwał, kto choǳił przez ten cały czas koło mnie,
nic nie wiem; wychorowałem się ednak i w kilka tygodni, lubo³⁴⁰ eszcze z łoża powstawać
nie mogłem, miałem się uż o wiele lepie i byłem całkiem przytomny.

Wtedy przy echał do mnie eden ze znakomite szlachty z Warszawy, którego pod-
czas mo e w stolicy bytności poznałem. Szlachcic ten mówił barǳo wiele, zawile i długo,
z czego ednak to wyrozumieć zdołałem: że wiadomość o mnie i o moich uczynkach roz-
niosła się po całym kra u i doszła do uszu króla, który est tym oburzony i na przykładne
ukaranie mnie koniecznie nasta e; że pozew o gwałt publiczny i na echanie domu szlach-
cica, ako też i o owe dawnie sze mo e egzekuc e bez sądu, uż est wniesiony; że sprawa
ta przez całe obywatelstwo gwałtownie na zgubę mo ą popieraną bęǳie i że ani włosa nie

³³⁹upadłszy na ziemię, krewmnie zalała— błąd logiczny i gramatyczny (niezgodność podmiotów dla imiesłowu
i osobowe formy czasownika); ǳiś popr. np. upadłem na ziemię i krew mnie zalała. [przypis edytorski]
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chybi, tylko szy ę dać przy ǳie. Jednakże w razie takim, gdybym się przed rozpoczęciem
te sprawy zawczasu wynieść chciał za granicę, nie miałbym się czego obawiać — wszyst-
kie trybunały i w ogóle całe sądownictwo est w ręku partii, która ma potężną Familię³⁴¹
na swoim czele — partia ta zaś nie da mi ani ednego włosa strącić z głowy, eżeli akces³⁴²
do nie uczynię. — Tak mówił szlachcic. A wieǳiałem, że prawdę mówi, i wieǳiałem to,
że partia taka, partia po prostu Familii w rzeczy istnie e w kra u, że partia ta est silną. „W
toż mi gra !” — rzekłem sobie. Dałem więc rękę szlachcicowi, że wy adę — on mnie —
że mi ani włos z głowy nie spadnie — wydałem emu plenipotenc ę do administrowania
dóbr moich — i wy echałem do Włoch. Wszystko to uczyniłem w naǳiei powetowania
krzywd moich — powetowania krzywd i wzięcia pomsty nad szlachtą, rozbestwioną na
mnie niewinnie, i nad owym starcem piekielnego umysłu, który eszcze w ǳień śmierci
mo ego o ca zaklął fortunę mo ą, ażeby w nią diabeł wlazł i rozniósł ą na cztery wia-
try! Ale… do ǳiś dnia nie dał mi Pan Bóg dokonać te sprawiedliwe zemsty mo e —
i może… E ! Co tam! Wy uż śpicie podobno³⁴³! — zawołał Murdelio, przerywa ąc swo e
opowiadanie.

Myśmy nie spali, lecz milczeli.
— Śpicie uż? — spytał on znowu.
— Ależ dlaczegóż byśmy spać mieli? Cale nie śpimy — odpowieǳiał pan Fredro —

ale powiada dale . Więc to wtenczas zdybaliśmy się we Włoszech?
— Wtenczas! — odpowieǳiał Murdelio. — Wtenczas! — i wypił kilka szklanek

wina od razu.
— He — zawołał gospodarz — wina!
Kiedy przyniesiono wino, poczęliśmy pić de noviter repertis³⁴⁴, wymyśla ąc różne zdro-

wia, to takie, to owakie. I a piłem równo z nimi, ale mi akoś nie smakowało, piłem, ale
mogę powieǳieć, że mi każda kropla krwi w gardle stawała, kłu ąc mnie ak kość albo
piekąc ak ogień. Po chwili Murdelio się znów zaczerwienił i na nowo nabrał ferworu;
akoż, podżegnięty przez gospodarza, mówił tak dale , urywa ąc uż atoli lada chwila³⁴⁵
i popĳa ąc całymi szklankami.

— Jakim byłem przez cały pierwszy rok mego pobytu we Włoszech, nie potrzebu ę
ci tego opowiadać. Krwi by się nikt był mnie nie dorżnął. Drugiego roku dowieǳia-
łem się, że panna mo a w kilka tygodni po ucieczce ode mnie poszła za mąż za akiegoś
chudego szlachcica, stolnika rzeczyckiego, i że w siedm miesięcy po ślubie powiła có-
reczkę. Jedno mnie roz ątrzyło na nowo, drugie pocieszyło cokolwiek. W trzy lata dano
mnie znać, że uż sprawa mo a zagłaǳona zupełnie. Dotrzymano mnie słowa, wróciłem,
i a też dotrzymałem mo ego. Przystąpiłem do partii Familii i przez lat kilka dobrze się
zabawiałem. Zrywać se miki, pić i agitować ze szlachtą, trząść trybunałami i całym są-
downictwem po kra u, cha, cha, cha! To przepyszna rozrywka! Ani na wagę złota nigǳie
by e nie można dostać podtenczas w całe Europie. Kiedy mnie Londyn i Paryż, i Rzym,
i Neapol uż aż do czczości znuǳiły swoimi redutami, karnawałami, kobietami, dwora-
mi, Polska niespoǳiewanie przygotowała mi taką zabawę. Hulałem sobie tak przez lat
pięć z górą. Porobiłem zna omości po całym kra u, wielu pozyskałem przy aciół, niektó-
rym znakomite oddałem usługi, niektórym stałem się zgoła niezbędnym. Ale dla moich
zamiarów nic nie zrobiłem. Trochę szlachcie łbów natargałem, ednego nawet ścięto za
moim powodem, ale nic zresztą. Stolnik rzeczycki, za którego poszła była mo a panienka,
mieszkał przez cały ten czas na Wołyniu i zapewne tam byli szczęśliwi. Nie chciałem im
zresztą przeszkaǳać, a lubo³⁴⁶ mnie piekło nieraz we wnętrzu, ednak ciężki uż byłem,
postarzałem się trochę, na koniec może i sposobności do tego nie było, a może mnie
eszcze akie inne natenczas za mowały widoki…

Ale po upływie onych pięciu lat z górą dowiadu ę się nagle, że stolnik, zostawiw-
szy eszcze drugą córeczkę prócz tamte , umarł na apopleks ę podobno. Wiadomość ta

³⁴¹Familia — nazwa stronnictwa utworzonego w XVIII w. przez roǳinę Czartoryskich i magnatów z nią
spokrewnionych. [przypis edytorski]

³⁴²akces (z łac.) — przyłączenie. [przypis edytorski]
³⁴³podobno (daw.) — tu: prawdopodobnie, zapewne. [przypis edytorski]
³⁴⁴de noviter repertis (łac.) — tu: ze względu na nowo otwarte (beczki z winem). [przypis edytorski]
³⁴⁵lada chwila (daw.) — tu: co chwilę. [przypis edytorski]
³⁴⁶lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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zbiła mnie z tropu. Odpadła mi chęć do burmistrzowania po se mikach i z azdach, odpa-
dła ochota do pĳatyki i hulanki po dworach, posmutniałem, różne myśli napełniały mi
głowę, różne uczucia serce; po echałem do domu, osiadłem na moim zamku i rok tam
cały sieǳiałem. Śród tego czasu wielka we mnie zaszła odmiana. Wszystkie namiętności,
wszystkie ognie pokładły się we mnie. Zapomniałem o zemście nad tym kra em, który
mi tyle przyniósł nieszczęścia, nad szlachtą, która nie wieǳieć za co tak mnie nienawiǳi-
ła i głównie do wydarcia panny niegdy się przyczyniła, nad owym starcem kamiennym,
którego przekleństwo ciążyło nade mną. Całą duszę mo ą za ęła teraz spoko na, silna mi-
łość dla stolnikowe ; zapragnąłem wiǳieć ą koniecznie, e córkę obaczyć i byłbym oddał
wszystko, gdyby ona była oddała mi teraz swo ą rękę i ze mną zamieszkała do śmierci.
Począłem myśleć nad tym. W tym celu też niebawem kazałem odszukać Gintowta i na-
pisałem list do niego, że mu wszystko zapominam, przebaczam, byle przy echał do mnie
i pomógł mi do wstąpienia na dobrą drogę. Gintowt odpisał mi, że on by mnie się go-
łą ręką nie dotknął, a kto się mną opiekował dotąd, niech się ten opieku e i nadal. To
mnie zrazu oburzyło, ale po dokładnie szym namyśle eszcze w głębszy pogrążyło smutek
i w czarnie szą zgryzotę. I adły mnie te smutki znów aki miesiąc. Nareszcie postanowi-
łem, bądź co bądź, akiś koniec uczynić. Po echałem na Wołyń. Przebrałem się znowu
w kontusz i żupan, przybrałem zmyślone nazwisko i zasiadłem u zna omego szlachcica,
w sąsieǳtwie te wsi, w które stolnikowa z panem Witem mieszkała. Intrygami zrobiłem
to, że stolnikowa przy echała do tego domu z wizytą — intrygami i to, że ą na chwilę
zostawiono sam na sam w sali. Wszedłem tam. Była piękną ak anioł, pięknie szą może
niż dawnie . Ale ak tylko mnie poznała, wydała krzyk okropny i zemdlała. Otrzeźwi-
łem ą i uklęknąwszy przed nią, prawie ednym oddechem wypowieǳiałem e wszystko,
co miałem i mogłem końcem dopięcia mo ego zamiaru powieǳieć. Nie uwierzyła mi.
Ponowiłem zaklęcia, zaostrzyłem przysięgi. Wtedy zmiękła, mówiła ze mną długo, przy-
rzekła o tym mówić z swym o cem i rozeszliśmy się. Przez cały tyǳień, przez który
wyczekiwałem e odpowieǳi, ra miałem w myślach, ra w sercu, ra w całe duszy mo-
e . Dnia ósmego dostałem list od nie , w którym mnie zaklinała na wszystkie świętości
i obowiązki, abym natychmiast z tego mie sca od echał, że ona wszystko uż zrobi sama
i o wszystkim mnie do domu doniesie, żebym tylko był cierpliwy i nie poczynał żadnych
kroków gwałtownych. Odpisałem zaraz i przysiągłem na uroczyście , że natychmiast od-
adę, że na spoko nie będę w domu wyczekiwał e doniesienia, że żadnego, a żadnego
kroku nie pocznę, i dodałem niebacznie: choćby rok, choćby dwa, choćby nawet lat ǳie-
sięć. Na drugi ǳień wy echałem do siebie. I zacząłem wieść życie porządne, pracowite,
gospodarstwu i nadwerężonym sprawom ma ątkowym oddane. W miesiąc odebrałem
list od nie , w którym i pisze, że o ciec est twardy i nieubłagany, że ani sobie mówić nie
da e o mnie, ale żebym był przeto spoko nym i cierpliwym; że ona ma eszcze całą i pełną
naǳie ę i że o nasze wspólne przyszłości ani na edną chwilę nie zapomni. Wszystko
było kłamstwo i oszukaństwo! Bo ani ednego słowa nie mówiła o mnie. Ale a o tym
nie wieǳiałem i to mnie eszcze pokrzepiło i poprawiło. Oddałem się z większą eszcze
usilnością pracy, gospodarstwu, domowi. Począłem na nowo robić zna omości ze sąsiada-
mi; twardo szło zrazu, barǳo twardo, ale kielich pełny i stół otwarty przecie nie ednego
mi gościa przyciągnął. Przyna mnie ci, którzy byli stronnikami Familii, nie wahali się
mnie nawiǳić³⁴⁷. W dwa miesiące dostałem list drugi, nareszcie i trzeci od stolnikowe ;
obadwa były takie same, ak pierwszy, obadwa z bo aźni przed mniemaną gwałtownością
mo ą obiecu ące złote góry na przyszłość — ednak nie zrażało mnie to, postanowiłem
uż czekać. Śród tego czekania ednak wiǳiałem awnie, że tylko to edno mogłoby tego
starca nakłonić ku mnie, gdyby poprawiona reputac a mo a na droǳe publiczne doszła
do ego uszu. Potrzeba było to zrobić. Otworzyłem tedy na ścieża wrota mo ego zamku,
począłem dawać obiady, wymyślać zabawy, polowania i różne hece i zapraszałem na to
szlachtę z bliskich i dalekich okolic. Jednak to mi się nie udało. Co należało do mo e
partii albo co było lada akie, to bywało u mnie tłumami — innych atoli niepodobna mi
było przywabić. Omĳali mnie akby dżumę. To mnie gniewało i na nowo ątrzyło; ed-
nak tłumiłem w sobie mocą wszelką namiętność, a racze rzuciłem się do innego środka.
Około tego czasu książę Karol Raǳiwiłł, eszcze miecznik litewski, zgromaǳił był swo ą,

³⁴⁷nawiǳić (daw.) — nawieǳić; odwieǳić, zobaczyć. [przypis edytorski]
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tyle sławną potem po świecie, bandę albeńską. Banda ta, lubo także nie lada akie gwał-
ty i roznoszone pomięǳy szlachtę niepoko e były e coǳienną zabawką, miała ednak
pewne znaczenie i sympatię w kra u. Postanowiłem przystąpić do nie i oǳnaczywszy
się przy nie akimiś świetnymi czynami, zmienić o sobie opinię w świecie i dopchać ą
do uszów pana Wita. Napisałem więc do księcia, deklaru ąc mó akces. Banda ta ani e
hetman nie wdawali się w pisma, ale odpowieǳieli mo emu dworzaninowi, że przeciw
diabłom weneckim chętnie wo ować będą, ale sukursu od nich nie przy mu ą. Ta od-
powiedź, które się wcale nie spoǳiewałem, wprawiła mnie w wściekłość; zapomniałem
o stolnikowe , o miłości mo e , o szczęściu przyszłym, o naǳie ach, o wszystkim. Zemsty!
Zemsty pragnąłem ak hiena trupów i kości. Ale kiedy uż co nie iǳie, to uż całkiem
nie iǳie! Chciałem zbuntować tę szlachtę, która u mnie bywała, i uderzyć na Albę³⁴⁸,
ale nikt nie miał odwagi występywać przeciwko księciu; i nie dość na tym, że do mnie
przystąpić nikt nie chciał, ale eszcze na nowo wszyscy ode mnie odskoczyli i na nowo
akieś piekielne plotki porozsiewali o mnie. Zostałem znowu sam… ale sroǳe ciężką była
mi ta samotność mo a! Zrazu burzyły się we mnie znów wszystkie namiętności, wszyst-
kie pożądliwości, wszystkie złe i dobre pochucie i przez czas akiś byłem ak wóz długimi
podróżami skołatany, przez kilkanaście szalonych koni po kamieniste droǳe ciągniony;
ale wkrótce konie się zasapały, spieniły, wóz stanął i zastrzęgł³⁴⁹ w błocie. Wtedy zaciąłem
zęby i strawiłem w sobie wszystko, co mnie kiedykolwiek dotknęło. Od stolnikowe dłu-
go nie odbierałem listu — na koniec dowieǳiałem się, że wraz z o cem i ǳiećmi gǳieś
wy echała. Na tę wiadomość łzy mi się uż tylko puściły z oczu — płakałem. Potem żółć
się we mnie wylała, chorowałem, a po chorobie zapomniałem o wszystkim… Wy echałem
po raz trzeci do Włoch. Bawiłem tam znowu lat kilka. Nareszcie król umarł. Nastąpiło
bezkrólewie. Powróciłem do kra u. Osaǳiliśmy tego na tronie, któregośmy chcieli, bez
sprzeczki, bez sporu, bez krwi rozlewu. Mruczano wprawǳie na nas trochę po kątach,
aleśmy samym spo rzeniem gęby im zamykali. Ja uż osiadłem na wieczne czasy na mo-
im zamku i sieǳiałem na nim spoko nie. Teraz tylko chwilami, kiedy sobie przypomnę
szlachtę mo ą lub stolnikową, wylatu ę ze zamku, ale to na czas krótki, na chwilę tylko.
Nie masz sprawiedliwości na ziemi! Tam, tam dopiero! — wołał zaczerwieniony Mur-
delio i oczyma iskrzący. — Tam! — ale pomiarkowawszy się, dodał łagodnie. — Tam
bęǳie kara dla złych, a dla dobrych nagroda.

Myśmy słuchali obadwa z panem Fredrem te diabelskie spowieǳi i obadwaśmy,
akby niemi, milczeli. Byliśmy pĳani potężnie, a mnie osobliwie ǳiwnie się kręciło po
głowie; różne mi się myśli snuły, różne obrazy i przypomnienia, ale to powtarzałem sobie
nieraz, a przyna mnie teraz to mówię: że kiedy się społeczeństwo rozprzęga, takie roǳi
potwory.

Tymczasem, klasnąwszy w dłonie, pan Fredro:
— He ! — krzyknął. — Pić nam dawa cie! — a do Murdeliona łagodnie: — No

i akżeż? I uż całkiem nie myślisz o two e podczaszyne czy stolnikowe ?
— Jeszcze ǳiesięć lat nie minęło — odpowieǳiał Piotrowicz.
— Cha, cha, cha — zaśmiał się pan podstoli — to uż niebawem bęǳie miała wnu-

częta.
Murdelio na to tylko zgrzytnął zębami ak zwierz i nic nie odpowieǳiał, a tymczasem

wniesiono wino. Więc piliśmy znowu. Pan Fredro się chwalił tym winem i prawda, strze-
lały butelki, pieniły się szklanki, wabiło ono do siebie misternie, ale a uż nie mogłem.
Lałem w siebie, ale tylko przez przymus. Murdelio gadał coś dale , coraz głośnie , coraz
dobitnie , ale a uż kiwałem się tylko na stołku i mimowolnie drzemałem.

Aż nareszcie opowiada ący coś krzyknął głośnie , z całe siły w stół pięścią uderzył, am
spadł ze stołka na ziemię, a na mnie szklanki, butelki i wina strumienie, które, le ąc się po
mnie, piekły mnie i parzyły ak wrząca smoła lub kruszec aki roztopiony do płynu. Co się
koło mnie zresztą ǳiało — nie wiem, bo leżąc popieczony na ziemi, nic nie wiǳiałem;
to tylko pomnę, że się zaraz po upadnięciu moim śmiech taki głośny rozległ po całe
izbie, że się aż dom zatrząsł cały i podłoga zadrżała pode mną. Po chwili diabeł sam in
persona przyszedł do mnie, a wziąwszy mnie pod pachę, rozpuścił ogon i skrzydła i uleciał

³⁴⁸Alba — folwark należący do ks. Karola Raǳiwiłła, zna du ący się pod Nieświeżem. [przypis edytorski]
³⁴⁹zastrzęgnąć — ugrzęznąć. [przypis edytorski]
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ze mną w powietrze. Niosąc mnie i gniotąc nielitościwie po żebrach, i wyrzuca ąc nosem
i gębą kłęby dymów siarczanych i smolnych, świstał tak przeraźliwie, że aż ciemność owe
otchłani, którą szła ta wędrówka, rozstępowała się przed nim. Wtedy to gǳieś daleko pod
sobą wiǳiałem ziemię piękną i zieloną, na nie niebieskie wstęgi wód i lasami z eżonych
gór brunatne pasma, na nie wsie spoko ne, okolone sadami, święte kościoły, starymi
ocienione drzewami, brudne miasta, przykryte mgłami dymów i kurzu… i wszystko to
zmieniało się przed moimi oczyma co chwila, i przesuwało się tylko akby malowana
wstęga pode mną, bom a leciał ak wicher stepowy, bez pamięci, bez końca…

Kiedym śród tych ǳiwnych wydarzeń na powrót przyszedł do przytomności, ǳień uż
był biały, a leżałem w łóżku, a mó Węgrzynek stał nieporuszony nade mną.

— Co się ǳie e? — zawołałem, przeciera ąc obydwiema rękami skle one oczy.
— Nic, panie, wszystko dobrze — odpowieǳiał sługa.
— Gǳież estem?
— U siebie w łóżku; niech pan bęǳie spoko ny.
Dopiero odetchnąwszy z pełne piersi i obe rzawszy się dobrze, przekonałem się w rze-

czy³⁵⁰, żem est w domu u siebie i leżę na moim własnym łóżku. Uspoko ony tedy co-
kolwiek, spytałem znowu:

— Jakże a się tuta dostałem?
— Nic, panie, wczora pan sobie trochę pozwolił i upadł pan przy stoliku koło tamtych

panów na ziemię; a przybiegłem, chciałem pana rozebrać i położyć na łóżko, ale że tamten
pan, co to z mnicha się przerobił na pana i po echał z nami do Hoczwi, chciał koniecznie
zaraz od eżdżać, więc złożyliśmy pana na skarbniczek i przywieźli nocą do domu.

— To mnie przecie diabeł nie niósł pod pachą ponad ziemię! Panu Bogu niech bęǳie
chwała! A gǳież tamten pan est? Śpi eszcze?

— O, gǳież tam, panie! Już i mie sce po nim zastygło.
— Jak to! Od echał?
— Od echał, panie. Spał może ze dwie goǳin, potem goǳinę rozmawiał z karczma-

reczką, która tu wczora wieczór przy echała z Tarnowa, przebrał się i od echał.
— Z akąż znów karczmareczką?
— Owa karczmareczka — odpowieǳiał Węgrzynek — u które my stanęli nocle-

giem w Tarnowie wtedy, kiedy to się tam szlachta pobiła z żołnierzami; przy echała tuta
wieczorem i czeka, póki się egomość nie zbuǳi.

— Cóż to może być takiego? — zapytałem się siebie półgłosem, ale z bĳącym i nie-
spoko nym sercem, akby mnie co złego napotkać miało. Rzekłem więc do Węgrzynka:

— Dawa cie mi suknie, niech się prędko ubiorę, a ty idź, powieǳ te karczmareczce,
żeby tu przyszła.

Jeszcze się ubierałem, kiedy w rzeczy same weszła też karczmareczka, w które go-
spoǳie, podczas mo e drugie w Tarnowie bytności, przez strzał z pistoletu uspokoiłem
burdę — weszła, mówię, taż karczmareczka i pokłoniwszy się pięknie, rzekła:

— Cału ę nóżki egomości.
— Jak się masz, duszeczko? — odpowieǳiałem. — Miło mnie barǳo cieszyć się

twoim widokiem pod mo ą własną strzechą, ednakże spytać muszę, co cię tu przypęǳiło
do mnie tak daleko i po takich złych drogach?

— Nic tak nagłego — odparła ta piękna niewiasta z filuternym uśmiechem na ustach
— tak, wolna wola mo a.

— Wolna i nieprzymuszona? — rzekłem żartu ąc. — To barǳo ładnie; ale czy nie
bęǳie to co szkoǳić nietknięte reputac i two e , kiedy się o tym dowieǳą w Tarnowie?

— Wielmożny pan sobie żartu e; widać, że zdrów est i nic mu nie braknie.
— Braknie albo nie braknie — opowieǳiałem — ale akżeż tu nie żartować, kiedy

z tym Węgrzynkiem uż sobie rady dać nie można. Dale i po gazetach zaczną pisać o tym,
aki to srogi bałamut.

Powieǳiałem to w tym domniemaniu, że przy azd karczmareczki do Bóbrki nie gǳie
inǳie miał swą przyczynę, eno w bałamuctwie mo ego Węgrzynka, który sławnym był

³⁵⁰w rzeczy (daw.) — w istocie. [przypis edytorski]
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z tego, że ǳiewczęta za nim szalały, a to do tego stopnia, że prawie żadna mo a dalsza z nim
podróż nie obchoǳiła się bez tego, żeby akaś nieszczęśliwa ofiara, eżeli nie osobiście za
nim przywędrowała do Bóbrki, to przyna mnie przez listy albo przez posłańce do niego się
nie zgłaszała. Była to wielka niecnota w tym kawalerze i zapewne godna tego, żebym go uż
dla nie same nie cierpiał u siebie, ale zważywszy sobie ego cnót siedmǳiesiąt z tą edną
niecnotą, a nade wszystko ma ąc to na pamięci, że każdy sam za swo e grzechy odpowiadać
bęǳie kiedyś przy ryczałtowym rachunku, poprzestawałem zrazu na napomnieniach —
a nareszcie i tych zaniechałem, wiǳąc, że one nie tylko nie skutku ą, ale mu eszcze
tę zabawkę, czyniąc ą uż podwó nie zakazanym owocem, tylko tym czynią łakomszą.
Obaczywszy więc teraz ową karczmareczkę we dworze, musiał mi koniecznie przy ść na
myśl Węgrzynek; akoż raz eszcze sobie zażartowałem, mówiąc:

— Niech go kat pali, tego Węgrzynka! Co?
— Wielmożny pan sobie żartu e — rzekła znów z flegmą a filuternie karczmarka —

a tam może kto płacze za egomością.
— Jak to? Za mną? — spytałem zaǳiwiony, bo mi na wieki wywietrzało z pamięci,

że przede mną sto ąca niewiasta była niegdy służebną w Źwierniku i że mogła wieǳieć
o moich afektach, zgoła nawet o całym procederze³⁵¹ te sprawy. Tymczasem ona znów
z wolna:

— Może bym się była pokłoniła egomości od kogo, ale kiedy egomość tak pusty,
to widać uż i zapomniał, co się ǳiało niedawno.

— Nie może być! — zawołałem uradowany. — Może mnie co przywozisz z Źwier-
nika? Mówże prędko, za edno słowo ocukru ę cię całą.

— Panna Zofia kazała się kłaniać.
— Panna Zofia! — krzyknąłem w szale niewypowieǳiane radości i porwawszy

karczmareczkę, posaǳiłem ą na kanapie, a sam, przysunąwszy sobie blisko nie krze-
sło, wołałem bez pamięci: — Mówże prędko, ak się ma panna Zofia? Kiedyś tam była?
Kto cię tu przysłał? Co mówi matka?…

Ale ona, powstawszy z kanapy i wydobywszy maleńki listek zza gorsecika, oddała mi
go, mówiąc:

— Kiedy tak, to czyta że sobie egomość.
Wyrwałem czym pręǳe z rąk e ten listek i pobiegłszy do okna, rozpieczętowałem

i czytałem po raz pierwszy tak łakomie, żem nic a nic nie zrozumiał. Dopiero przeczytaw-
szy go po raz drugi i trzeci, ǳiwnie mi się zakłębiło w sercu i w oczach, szalona radość
i na głębsza boleść opanowały mnie zarazem, w ednym też momencie i roześmiałem się
z pełne piersi, i rzewnymi zalałem się łzami. Zosia bowiem pisała w ten sens:

„Wielce mnie miły Mości Panie Skarbnikowiczu! Nie umiem sobie sama
tego wytłumaczyć, dlaczego tak naganny krok czynię, że bez wieǳy mamy
piszę do Pana, ale to uż inacze nie może być. Po kilka razy sama sobie
wytrącałam pióro z ręki i darłam list rozpoczęty; ale akaś moc niewidoma
przecie mnie przezwyciężyła na koniec, żem go dokończyć musiała. Może uż
tak Bóg chce, żebyś Waszmość koniecznie wieǳiał, co się tu ǳie e. Wieǳ
Pan tedy, że z powodu tego nieszczęścia, które się tuta stało, mama barǳo
cierpi i posmutniała, ǳiadek także barǳo est asobliwy. Zuzia się śmie e,
a mć pan Lgocki ma na przyszły tyǳień przy echać po ostatnie słowo…
Matka Na świętsza, do które zawsze, ak się wszyscy spać pokładną, ze łzami
się modlę, prawǳiwy cud swó pokaże nade mną, eżeli mnie da zdrowo
przenieść to wszystko, co się wciąż ǳie e koło mnie i co się eszcze ǳiać
bęǳie. Nie ma uż szczęścia dla mnie na świecie; niechże choć wiem, co się
ǳie e z Waszmością. Śniło mi się, że Waszmość barǳo esteś zmartwiony;
niespoko ną estem o niego, bo życzę mu z całego serca, abyś żył sto lat i był
barǳo szczęśliwy, tylko mi napisz dwa słowa.

Zofia”.

³⁵¹proceder (z łac.) — tu: przebieg. [przypis edytorski]
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Karczmareczka wiǳąc mnie płaczącego, rzekła z troskliwością:
— Czegóż egomość płacze? Czy tam stoi w liście co tak barǳo smutnego?
— Nic — rzekłem, tuląc się we łzach — pewno, że nic wesołego. Biedna Zosia!
— O , biedna, panie! Koniecznie ą chcą wydać za tego starościca, a tu darmo. Niebo-

żątko po całych nocach płacze i ma rac ę, bo do czego to podobne małżeństwo z takim,
z przeproszeniem egomości, mazga em, co eno luǳie naśmiewa ą się z niego. Boże!
Ani do tańca, ani do różańca; a bym sama nie poszła za niego. Nie wiem nawet, co się
przyśniło pani stolnikowe z takim panem młodym.

— Ot! Przyśniło e się — odpowieǳiałem — myśli, że uż wygrała, kiedy e zięć
bęǳie miał o parę tysięcy więce ma ątku niż inny.

— Boże! Boże! — zawołała karczmareczka, biorąc się oburącz za głowę. — Ta czegóż
oni chcą od egomości; przecież tu, chwała Bogu, i fortuna, i taki dostatek, że eno chyba
ptasiego mleka braku e. I w Źwierniku więce niczego nie ma.

— Wiǳisz! — rzekłem i otworzywszy żelazem okutą skrzynię, w które było kilka-
naście worków pienięǳy. — Patrz! I tu eszcze się na ǳie.

— Jezus Maria! — zawołała karczmareczka. — I eszcze nie chcą egomości!
— A nie chcą.
— Powariowali, ak Pana Boga kocham.
— A powariowali — odpowieǳiałem — ale powieǳże mi, est aka rada na to? Co

myśli panna Zofia?
— Panna Zofia, nieboga, smutna barǳo i wciąż płacze. Przysłała po mnie ukradkiem

do Tarnowa, bo a to eszcze od ǳiecka znam tę panienkę, przecie tyle lat byłam w tym
domu, bo i prawdę powieǳieć, wychowałam się we Źwierniku. Otóż przysłała po mnie
Zosia i powiada mnie: „Kasiu, zrób ty mnie to a to”. — I dlaczegóż bym była nie miała
zrobić? Po echać kilkanaście mil niewielka rzecz. Mąż i tak sieǳi, nie sprzeciwi się temu
— i po echałam. Na od ezdnym mówiła mi Zosia: „Tylko, na miłość Boga, zaklinam cię,
przekona się pierwe , co myśli o mnie pan skarbnikowicz; listu mu nie dawa na żaden
sposób, aż póki nie bęǳiesz wieǳiała na pewno, że tęskni za mną; ale kiedy się z nim
rozgadasz, to powieǳ emu, że choćby mnie zabili, a za Lgockiego nie pó dę”. — Zresztą
nie wiem nic, bo prawdę powieǳieć, to i nie było czasu długo rozmawiać; zawsze to ten,
to ów prze ǳie i przeszkoǳi. Tyleśmy tylko ze sobą gadały, co w oranżerii.

— ǲięku ę ci barǳo, mo a droga, za te na milsze dla mnie nowiny i bądź pewna, że
czy mnie Pan Bóg da kiedy dopiąć mo ego zamiaru, czy nie, o tobie nigdy nie zapomnę,
a kiedy uż tak wszystkie, i mo e, i Zosine wiesz ta emnice i kiedy od tak dawna poufała
esteś z domem źwiernickim, powieǳże mnie, ak ty rozumiesz, co tu począć w tym razie?
Czy podług twego rozumienia est aka droga, którą byśmy mogli panią stolnikową ku
sobie nakłonić, czy nie? Bo a przyznam ci się, że lubobym³⁵² Pan Bóg nie wie co nie dał
za to, lubobym zaraz i połowę życia poświęcić gotów, ednak od dnia te nieszczęśliwe
rekuzy tak ogłupiałem, że ani edne myśli w ład przyprowaǳić nie mogę.

— A cóż a mogę wieǳieć, panie? Przecie egomość ma lepszy rozum ode mnie.
— Ba, rozum! Człowiek ma rozum wtedy, kiedy ma szczęście, ale ak nieszczęście, to

i na większy rozum cuǳych rad łaknie. Słucha , ty masz także rozum, ak wiǳę, i wiesz
pewno nie edną rzecz; czy nie można by czego dokazać przez Zuzię?

— E ! Szkoda mówić, panie; to takie niedobre pannisko, że pręǳe co komu złego
zrobi, niż pomoże.

— A stary egomość?
— Ta! Stary egomość edno, drugie słowo by mógł dorzucić, ale przecie nie to się

ǳie e, co on chce, tylko to, co pani.
— A któż by? No, może aki sąsiad albo sąsiadka mogłaby co wymóc na same pani?

Bo, ak mi Bóg miły, tak bez cuǳe pomocy a sam ani kroku uż nie zrobię. Krew
się zagotowała we mnie i takem wy echał z Źwiernika, że gǳieżby mnie tam teraz oczy
pokazać samemu?

— Hm! — rzekła karczmareczka, uśmiecha ąc się do mnie. — Jegomość się mnie
raǳi, a dalibóg, że egomość tylko żartu e ze mnie. Wie egomość dobrze, kędy na lepsza
droga.

³⁵²lubobym (daw.) — choćbym. [przypis edytorski]
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— Jak to, duszeczko? Jak ciebie kocham, tak nic a nic nie wiem.
— A cóż tu robił ten mnich u egomości?
— Jaki mnich? — zapytałem.
— O, o! Jużci dopiero co przed goǳiną od echał.
— Murdelio? — zapytałem zǳiwiony. — A cóż on może?
— O ! Dużo może! — odpowieǳiała karczmareczka. — Dla siebie może nie wszystko,

ale dla innych u pani stolnikowe wszystko.
— Nie rozumiem ciebie; powieǳże mi, co wiesz o tym Murdelionie?
— E ! Na co tam egomości wieǳieć! To tylko egomości powiadam, że kiedy by on

chciał, to zaraz by to zrobił, żeby Zosię dali egomości.
— Ale powieǳże mi, co wiesz o nim?
— Nikt nic nie wie, ale a wiem wszystko. Albom to raz podsłuchiwała pode drzwia-

mi, kiedy, bywało, po całych goǳinach rozmawia z panią stolnikową w osobnym poko u?
Nikt nic nie wie, ale a wiem; to est przebrany kochanek pani stolnikowe , pan wielki,
aż gǳieś het z Litwy czy stamtąd, skąd est stary egomość. On się starał dawnymi czasy
o panią stolnikową, kiedy eszcze była panną, i uż miało przy ść do tego, ale nadeszła
wo na, on poszedł do żołnierzy, potem po echał z wo ną w dalekie kra e, a kiedy wrócił,
to uż zastał panią stolnikową zamężną. Przymusili ą pó ść za stolnika; tak mnie to stary
furman powiadał, który tu z państwem przy echał aż z tamtych kra ów. Otóż Murdelio,
kiedy z wo ny powrócił i zastał panią uż zamężną, to barǳo desperował i pani także dnie
i noce płakała, bo i ona była ego wolała niż tamtego. Ale cóż, kiedy uż ręce były stułą
związane? Przecie Murdelio, kocha ąc panią, chciał koniecznie co na to poraǳić i może
byłby co poraǳił, gdyby był z Bogiem zaczął; ale on diabłu duszę zapisał i z ego namowy
męża pani zabił. Potem chciał się z panią żenić, ale uż pani nie chciała. Otóż on za swó
grzech teraz pokutu e, a ak go odpokutu e, to się z panią ożeni. I pani akoś teraz uż
nie barǳo ma ochotę iść za niego; podobno go się boi, ale przecie pani go kocha eszcze.
Pani by wszystko dla niego zrobiła, tylko iść nie chce za niego, a on nieraz tak prosi, tak
ą po rękach cału e, klęka przed nią, dalibóg, panie, on klęka przed nią, sama to przez
ǳiurkę od klucza wiǳiałam. Ale na co e tego? Kiedy on uż diabłu duszę zapisał, a kiedy
by pani poszła za niego, to i e dusza pewno by przepadła… i ona pewno nie pó ǳie za
niego; ale żeby e tylko słówko powieǳiał, to Zosię zaraz by panu dała.

Kiedy ta karczmareczka mówiła, a się przechoǳiłem po izbie i słuchałem e pilnie,
gdy atoli skończyła, a stanąłem i rzekłem:

— Mo a droga! I a także cokolwiek wiem o te historii, bo i a podsłuchiwałem pod
drzwiami pani stolnikowe , a lubo ta rzecz ma się wcale inacze , niż ty powiadasz, to ednak
proszę cię i zaklinam na wszystko, żebyś o tym nikomu ani ednego słowa nie wspominała.
To, co pani stolnikowa ǳiś cierpi, czy to wskutek ǳiwnego tylko przypadku, czy wskutek
własne słabości, które opanować nie umie, powinno zostać ta emnicą na wieki. Ja sam
nawet, choćby nie dla nie , to dla siebie i Zosi, estem koniecznie za tym, żeby to się nie
rozsiewało, bo chociaż wiadomość mo a o tym nigdy na nic mi się nie przyda, bo takiego
środka do dopięcia mo ego celu nigdy nie uży ę, toż gdyby się ona rozniosła pomięǳy
luǳi, mogłaby mi barǳo szkoǳić. Dlatego też i to powiadam tobie, że pro ektu, który
mi poda esz, cale³⁵³ nie uskutecznię. Jeżeli est w tym wola Boża, ażeby Zosia była mo ą,
to się to stanie bez cuǳe pomocy. Gorzki by mi był dar ten, który by mi przyszło przy ąć
z ręki Murdeliona.

— Ja nie wiǳę nic w tym złego — rzekła mi na to karczmareczka — eżeli egomość
Murdeliona uży esz za swata; człowiek sobie raǳi, ak może.

— Zostawże uż to mnie, mo a kochana — odpowieǳiałem i urwałem rozmowę.
Po chwili ednak, począwszy na nowo, obraǳiłem się z karczmareczką, że bądź co bądź
późnie uczynić wypadnie, teraz przyna mnie należy chwytać za to, co sam los szczęśliwy
poda e, i z Zosią stałe utrzymać relac e. Wielka to bęǳie dla nas obo ga ulga i pociecha.
Ale ponieważ ona mi powieǳiała, że na żaden sposób często do Bóbrki przy eżdżać nie
bęǳie mogła, bo e mąż eszcze ciągle sieǳi w kałauzie, a nawet uż raz powiadano, że go
wieszać będą, więc zdecydowałem się pod e opiekę oddać mo ego Węgrzynka, którego

³⁵³cale (daw.) — całkiem, zupełnie; tu: wcale. [przypis edytorski]
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ona obiecała tak introdukować³⁵⁴ w Źwierniku, żeby mógł, przez nikogo niepostrzeżony,
tylko przez wta emniczyć się w to ma ącego ogrodnika tamte szego sukursowany³⁵⁵, listy
od Zosi odbierać, mnie przywozić i nawza em e mo e doręczać. Tymczasem zaś, odpi-
sawszy list Zosi, w którym e wypisałem wszystkie mo e afekta i na wszystko na świętsze
zakląłem, aby tylko czas akiś wytrwała, oddałem go karczmareczce, naładowałem e wóz
leguminami, wędlinami i Węgrzynkiem, dodałem do tego eszcze kilkanaście dukatów
i wyprawiłem z Panem Bogiem do Tarnowa. Sam zaś zostałem znowu smutny i sroǳe
rozmiłowany, o tyle ednak miałem się lepie , o ile mi wiadomość od Zosi przyniosła ulgi
i naǳiei.

Tego dnia po obieǳie przysłał pan podstoli kozaka do mnie z zapytaniem, ak się mam
i czym zdrów dobrze, zaprasza ąc mnie oraz, iżbym chorego Urbańskiego odwieǳił. Ale
a, zapewniwszy się od kozaka, że pan Urbański ma się o wiele lepie , kazałem powieǳieć,
żem niezdrów i że kilka dni muszę pozostać w domu. Chciałem być sam z moimi myślami
tylko i z listem Zosi, któren, po kilka razy do dnia odczytywany przez mnie, wielką mi
sprawiał pociechę, a nieraz nawet taką ułudę, akbym zgoła z samą Zosią rozmawiał. I to
mi było na mile .

Tak w różnych myślach i przypomnieniach minęło mi znowu dni kilka. Ale eże-
li przypomnienia te, im częście e przywoływałem przed oczy me duszy, tym mi się
stawały milszymi, toż myśli mo e tylko coraz to czarnie szy wlokły za sobą smutek. Bo
i akżeż nie było mnie być smutnym natenczas?… Czyż listy Zosi nie były tylko chwilową
i nader kruchą pociechą? Czyż wykryte przez matkę, co się lada chwila stać mogło, nie
pogorszyłyby całe te sprawy i nie przyćmiły eszcze barǳie wszelkich naszych naǳiei?
Czyż miałem aką pewną postępowania drogę nadal wytkniętą? Czy mogłem liczyć na
czy ą pomoc? Czy mogłem liczyć na pomoc boską, nie pomaga ąc sam sobie? O! Smutny,
barǳo smutny był stan mó natenczas, tym smutnie szy, ile że to wieǳiałem do siebie,
że z namysłem eszcze żadnego przedsięwzięcia nie doprowaǳiłem do skutku. Byłem
młody i czerstwy i Pan Bóg rzucił młodość mo ą w takie czasy, w których wiele było
do czynienia… i nie mogę powieǳieć, ak tylko to, że wiele rzeczy się uż do tego czasu
było zrobiło, za które czy to obywatelstwo, czy przełożeni moi otwarcie wypowieǳieli
mi wǳięczność, ednakże nic pewnie szego nad to, że żadnego z owych wielu przedsię-
wzięć nie pode mowałem inacze , tylko tak, ak Bóg dał, zaraz z pierwszego natchnienia.
I udały się wszystkie. Co atoli i kiedykolwiek tylko przedsiębrałem, a od razu mi się
nie udało, to pewnie uż nigdy nie przyszło do skutku. Cuǳe rady, cuǳe doświadcze-
nia nigdy mi się na nic nie zdały. I byłli to przymiot tylko mó osobisty, nie chcę tuta
rozstrzygać: to ednak wiem z doświadczenia, że est to przymiot opłakany. Bo czyż nie
płakać nad tymi, których szczęście i powoǳenie stoi zawsze tylko na edne chwili? Czy
nie płakać nad tymi, którzy zresztą zawsze cuǳe potrzebu ą porady i cuǳego rozumu?
Nęǳne takich est życie, nęǳnie sze eszcze przeznaczenie. Z olbrzymimi fortunami pó -
dą w niedostatek i nęǳę! I nie pozostanie im nic, tylko ta okruszyna z każdym dniem
barǳie więdnie ącego serca, którym, płacząc nad swoim głupstwem i niedolą, zaledwie
litość potrafią obuǳić dla siebie u bliźnich.

Ale cóż było robić! Wieǳiałem to i wahałem się długo, ednakże dnia ednego po-
echałem do pana Błońskiego, do Bereski, na radę. On to był, który za na mądrze szego
uchoǳił w całe ziemi sanockie , on, który w na zażylsze przy aźni żył z moim o cem,
on na koniec, który mi ranne ożenienie poraǳił; niechże mi teraz poraǳi, co począć
z rannym sercem i ranną miłością. Ale eżeli to lichy rozum est, który cuǳe potrzebu-
e porady, toż nierównie lichszy est ten, który w miłości iǳie się raǳić luǳi starych,
którzy uż dawno zapomnieli co miłość. Pan Błoński nie tylko mi nic nie poraǳił, ale
eszcze, pomimo całego rozumu swo ego, ani zrozumieć nie mógł, czego a właściwie chcę
eszcze w te sprawie.

— Dostałeś rekuzę — mówił on — panna est obiecana innemu, czegóż ty eszcze
chcesz?

— Panny! — odpowieǳiałem niecierpliwie.
— To panien trzysta masz koło siebie.

³⁵⁴introdukować (łac.) — wprowaǳić. [przypis edytorski]
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— Ale a tamte chcę panny.
— No to śmieszna, kochany Marcinie, esteś ak ǳiecko, któremu się szybki z okna

albo gwiazdki z nieba zapragnie. Czy nie wiesz, co to „nie można”? Owe szaleństwa za Polak, Miłość, Rozum
kobietami, owe wzdycha ące miłości zostaw uż Francuzom i Włochom. To ich rzemiosło.
Polakom, których umysł z natury stateczny i których serce do wyższych daleko rzeczy niż
marna kobieta wzniesione, taka rozrywka nie przystoi, ale może być, barǳo wierzę, ale na
to est rada. Wytchnĳ trochę, popracu , zabaw się książkami, wzmocnĳ i otrzeźwĳ umysł
aką poważną nauką, a kiedy cię to trochę umęczy i znów wy eǳiesz pomięǳy luǳi, to
ci się znowu inna podoba panna.

Niechętny i kwaśny wy echałem z Bereski, przyznam się nawet, żem obwinił pana
Błońskiego o stronność i sobkostwo w te raǳie, bo sam miał córkę na wydaniu. Tak
to dobrze powiada przysłowie: cum bonis bonus eris, cum malis perverteris³⁵⁶, co się tak-
że tak da zastosować, że kiedy człowiekowi edna zła myśl wlezie w głowę, to uż same
niepoczciwości ciągną za nią szeregiem.

Powróciwszy do domu, zastałem Węgrzynka, który uż wrócił się z swo e podróży
i przywiózł mi nowy listek od Zosi. To lepsza dla mnie była rada, skutecznie sze lekarstwo.
Jednakże nie ze wszystkim, ale przecie. Zosia mi pisze, że mó list odebrała, że Panu
Bogu na pierwe , potem zaś mnie ǳięku e za tę edyną w e utrapieniach pociechę. Pisze
dale , że na szczęśliwszą by była, gdyby ą tylko tak zostawiono, ak est, żeby tylko mogła
żyć ze swoimi kwiatkami i o mnie sobie przypominać czasem. Wspomina na koniec, że
Lgocki był w Źwierniku ze Sto owskim i swoim wu em, panem Kąkolnickim, że za echali
paradnie, koni nie kazali wyprzęgać, że dwie goǳin³⁵⁷ rozmawiali z mamą w osobnym
poko u i potem od echali, ale ona nie wie, o czym tam mówili, bo mama e nic dotychczas
eszcze nie powiadała. „I chwała Bogu! — doda e Zosia — boda by mnie uż i nigdy mama
o tym nic nie mówiła”.

Wyczytawszy to i pocieszywszy się tą nową od Zosi wiadomością, głęboko się zamy-
śliłem. Co być może za przyczyna, że Lgocki tak nagle od echał? Dostałże on rekuzę?
O! Gdyby to było! Ale to niepodobna. Wziąłże całe słowo od matki? Czemuż by o tym
Zosia uż nie wieǳiała? Przecieżby ą matka chociażby tylko dla formy była o e wolę
pytała. Więc i to być nie może. A cóż est w istocie? I tak filu ąc sobie: czarno czy biało?
przechoǳiłem się z akie dwie goǳin po izbie. Jednakże nic nie wyfilowawszy³⁵⁸ pewne-
go, wpadłem na tę myśl prostą, że daleko lepie się o tym z pewnego źródła dowieǳieć.
Napisałem więc zaraz list powtórny do Zosi i Węgrzynkowi kazałem się zabierać na po-
południu w nową podróż do Źwiernika. Wypytawszy go ednak o wszystkie szczegóły
i wyrozumiawszy, że się doskonale zaprzy aźnił z tamte szym ogrodnikiem, że przebraw-
szy się w inną oǳież, wąs i włosy podstrzygłszy, uda e się tam za brata pani ogrodnikowe
i że tym sposobem może, ak długo sobie zechce, sieǳieć w Źwierniku, rozkazałem mu
wziąć parę koni i wózek i postawić go w karczmie we wsi Źwiernikowi sąsiednie , aby,
wziąwszy list lub wiadomość od Zosi, nie potrzebował uż czasu tracić na na em podwo-
dy, tylko swo ą ruszał co pręǳe na ǳień i noc. Do listu i pienięǳy na drogę dodałem
eszcze:

— Mó Janczi, spraw się dobrze a ostrożnie.
— Niech się pan nie turbu e, niewiele tam ostrożności potrzeba, bo żebym chciał,

tobym i w biały ǳień szedł na poko e, i list od panny odebrał: kto by mi co zrobił? Na
cały dom tylko stary egomość i stary sługa.

— Nie bądź głupcem! — fuknąłem mu na to. — I nie powiada lada czego. Jaki zuch!
W biały ǳień iść na poko e. Rób tak ak każę; główna to, żeby się nikt nie dowieǳiał,
bo ak tylko cokolwiek zmiarku ą, to wszystko przepadło.

— E ! Ja wiem, panie, tylko tak mówię na przykład.
— Już, proszę ciebie, przykładów żadnych nie mów i eksperymentów nie rób, tylko

idź za tą drogą, którą uż znalazłeś i która dobrą est. Nade wszystko cię zaś obligu ę
i proszę, zapomnĳ uż na teraz o honorze twoim i o wszystkich, choćby na pięknie szych

³⁵⁶cum bonis bonus eris, cum malis perverteris (łac.) — bęǳiesz dobry z dobrymi, ze złymi się zepsu esz. [przypis
edytorski]

³⁵⁷dwie goǳin — ǳiś popr. forma: dwie goǳiny. [przypis edytorski]
³⁵⁸filować (z .) — tu: rozważać. [przypis edytorski]
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ǳiewczętach; zostaw to uż na drugi raz, bo przez takie konszachty na pręǳe się sekreta
wyda ą.

— Już niech pan bęǳie spoko ny, wszystko bęǳie dobrze.
To rzekłszy, siadł i od echał. Ja zaś, zadowolony tym, com uczynił, uspokoiłem się

cokolwiek i tego dnia zamyślałem na parę goǳin wy echać do Hoczwi, aby i panu pod-
stolemu złożyć mo e uszanowanie, i panu Urbańskiemu choremu oddać bratnią i powinną
przysługę, a mianowicie, ażeby się trochę rozerwać i świeższym odetchnąć powietrzem.
Już wszystko ku temu rozporząǳiłem celowi, uż konie stały zaprzężone przed gankiem,
uż a byłem ubrany i tylko co miałem wsiadać, gdy nagle drzwi się otworzyły i wszedł
do izby cale niespoǳiewany teraz Murdelio. Dwa razy nieprzy emną była mi w te chwili
ta wizyta; raz, żem uż był wybrany sam z domu wy eżdżać, a po wtóre, że mnie uż cał-
kowicie odrzuciło od tego człowieka. W diabłów po ziemi choǳących nie wierzę, ale zły
człowiek gorszy i obrzydliwszy, i strasznie szy dla mnie niż diabeł. Tymczasem rzekł on
po staremu pokornie:

— Pokó temu domowi.
— Na wieki wieków — odpowieǳiałem obo ętnie i zaraz dodałem — akże tam

waszmości powitano w klasztorze bez przyrzeczone ode mnie ałmużny, którą wziąć za-
pomniałeś?

— Nie zapomniałem — odpowieǳiał Murdelio — eno umyślnie nie brałem, bom
e eszcze nie był zasłużył.

— Jakże to? A teraz uż zasłużona?
— Zaraz to obaczymy — odpowieǳiał Murdelio i dobywszy z rękawa tabakierki,

podał mi tabaki.
Mnie się akoś ǳiwnie zrobiło w te chwili i serce mi gwałtownie bić zaczęło; zda-

wało mi się bowiem, wstyd się przyznać do tak grube omyłki, ale zdawało mi się, że
Murdelio, ako to człowiek impetyk i na gorąco biorący się do wszystkiego, zawezwany
przeze mnie z klasztoru dla dania mi rady na mo e asunki, domyśliwszy się ich albo
zgoła dowieǳiawszy się o nich, zaraz też na nie poraǳił… zdawało mi się, że umyślnie
dlatego tak niespoǳiewanie zniknął był dnia onego z Bóbrki, że poleciał do Źwiernika,
że… wszystko uż zrobił. Więc podczas kiedy on z tabakierą otwartą siadał w krzesło koło
stolika i a także niedaleko niego usiadłem, milcząc i patrząc mu w oczy. Ale twarz mo a
musiała się znacznie zmienić w te chwili, bo tuż rzekł do mnie Murdelio:

— Czegóż się waszmość tak mienisz?
— Mówże — rzekłem do niego — co est, bo mi serce pęknie.
— Nic eszcze nie est — odpowieǳiał on — ale dobrze bęǳie.
Jam zapomniał o wszystkim i rzuciłem mu się na szy ę, woła ąc:
— O zbawco mó ! Kimkolwiek esteś, człekiem czy szatanem, niech ci Bóg nagroǳi!…

Tylko, na miłość Boga, mów, mów prędko, co się stało?
— Pomału! — rzekł Murdelio z wielką flegmą i mocno mi się patrząc w oczy. —

Tylko pomału; nic się eszcze nie stało, ale wszystko się stać może i stanie się, co zechcemy.
Tu urwał i nastąpiła długa chwila milczenia. Jam sieǳiał ak na węglach, ale nie

śmiałem nic mówić. Przez tę chwilę srogi człek ten, z wolna obraca ąc tabakierę w rękach,
patrzył mi ciągle w oczy i męczył mnie bez miłosierǳia; ednakże w końcu rzekł:

— Więc ty konkuru esz na Rusi?
Jam spuścił oczy ku ziemi. A on znowu:
— Wiǳisz, na co to tego. Nigdy kłamstwo się długo nie ukry e ani też nieufność

może kiedykolwiek dobre przynieść owoce. Zawezwałeś mnie aż z klasztoru na radę, ale
zawezwałeś mnie na to, aby mnie okłamać. Gdybyś mi był od razu powieǳiał tak, ak est
rzecz, dotychczas może by było uż wszystko zrobione…

Jam wprawǳie powieǳiał karczmareczce, że nigdy Murdeliona do pomocy w te im-
prezie nie wezwę, i Bóg mi est świadkiem, że takie miałem przedsięwzięcie… ale w spra-
wach serca akże człowiek est słaby!… W one chwili am nie wzywał, alem prosił, błagał,
zaklinał Murdeliona, ażeby, eżeli może, pomógł mi w te sprawie. On mnie słuchał i po
swo emu, zimnym okiem, patrząc na mnie, nic mi nie przerywał, nic nie odpowiadał, aż
kiedym skończył, rzekł znowu swo e:
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— Powoli wszystko się zrobi, ale powoli i z namysłem, statecznie, porządnie, do-
kumentnie! Ostatni to czyn, który przedsiębiorę w tym życiu, niechże się za niego nie
powstyǳę przed światem.

Tu znowu urwał i milczał przez chwilę, a potem dale :
— Zosia est doskonałą partią dla ciebie i ty dla nie ak trzeba. Głupia est stolnikowa,

kiedy nie zezwala na ten mariaż. Gdyby Zosia była mo ą córką albo gdybyś się był starał
o Zuzię, uż byście dawno byli po ślubie. Prawdać to, że ród Piotrowiczów nie na to rośnie
i mnoży się na ziemi, aby pospolite szlachcie dostarczał małżonek, ale i Nieczu owie także
coś znaczą. Niewiele Nieczu ów est na świecie, a zresztą Zosia to Strzegocka. Upór babski
twardać to rzecz na tym świecie, twardsza nieraz ak vir tenax propositi³⁵⁹, ak go nazywali
Rzymianie — o! — a wiem, co to upór babski!… Ale i na to na ǳie się lekarstwo. —
Ja też na to:

— Ślicznie mówisz, ak mi Bóg miły, ale powieǳże uż raz, akie to lekarstwo?
— Powoli! — znów po swo emu odpowieǳiał Murdelio i zażywszy tabaki, zaczął

mnie opowiadać starą ba kę o za ącu i żółwiu, co mnie niesłychanie znuǳiło; znuǳiło
tym więce , ile że mi się wydawało, ak gdyby miał eszcze wiele rzeczy albo przyna mnie
coś barǳo ważnego do powieǳenia i dla niewiadomych mnie przyczyn sam z tym się
ociągał. Po ba ce milczał znów aką chwilę, potem zaś spytał:

— Jakaż est two a fortuna? Tylko mów prawdę co do oty.
— Fortuna mo a — rzekłem — gotowizna wraz z sumą zastawną lokowaną u wo-

ewody wynosi trzykroć sto tysięcy, ale przecież prócz tego est i gospodarstwo akieś,
i inwentarze, że ich w całe okolicy nie masz pięknie szych, i sprzęt aki taki, i srebra
cokolwiek…

— A bydło, a konie? — zapytał Murdelio.
— Bydła est dosyć, ale co koni, to chyba tylko u pana Fredra na ǳie się więce

i może lepsze, ale zresztą zakład stawię, że tu nikt w górach w koniach mi nie dotrzyma.
Przecież to w tym momencie stoi ich trzyǳieści i siedem takich na sta ni, że choćby
i zaraz zaprzęgać albo kulbaczyć i ruszać.

— Trzyǳieści siedem koni, no… — powtórzył Murdelio. — Wszystko est ak po-
trzeba. A Zosia akże? Pewno to wiesz, że ma skłonność do ciebie i bez wielkiego przy-
musu odda ci rękę?

— A akżeż nie! — zawołałem. — Przecież listy mam od nie .
— Listy masz? Cóż pisze?
— Tu masz, czyta ! — odpowieǳiałem, dobywa ąc dwa listy z zanadrza i odda ąc e

emu. Ale on ręką kiwnął mówiąc:
— A co mnie tam do tego, co ona pisze do ciebie! No, rzecz skończona. Zosia bęǳie

two ą.
Komu się zdarzyło być w podobnym, ak mo e było natenczas, położeniu, kto sobie

tylko wyobrazić potrafi, co to znaczy po świeżo odebrane stanowcze rekuzie, po skłó-
ceniu się z roǳicami panny w sposób tak gwałtowny, po utraceniu prawie wszystkich
naǳiei nagle usłyszeć słowa takie od kogoś, o którym się wie albo wierzy, że wszystko
może i wszystko potrafi, ten się wcale ǳiwować nie bęǳie, że i a się wtenczas Mur-
delionowi rzuciłem na szy ę, nie wyda ąc z siebie żadnego innego głosu prócz okrzyków
tryumfu i poǳiękowania. On atoli był wciąż eszcze zimny i akby martwy i nie odda ąc
mi uścisków, odsunął mnie lekko od siebie, mówiąc:

— Powoli! Dopiero to niewód zarzucony, eszcze w nim ryby nie masz, a głupi, kto
ryby łowi przed niewodem. Zosię dostaniesz — powieǳiałem raz i słowa mego nie cofam.
Ale eszcze to wiele bęǳiemy gadać o tym. Bo to, uważasz mnie, ręka rękę my e, a nic
nie masz darmo na świecie. Zrobię a coś dla ciebie, zrobisz ty dla mnie. Clara pacta claros
faciunt amicos³⁶⁰.

— Ale zrobię, dlaczegóż by nie, tylko powieǳ, co każesz.
— Zrobisz, a wiem, że zrobisz, bo we wszystkim two a własna korzyść bęǳie. Po-

wiem ci tedy krótko a węzłowato, bo na co tu długich tergiwersacy ³⁶¹? Historia mo ego
życia est ci uż wiadoma… Bywało różnie na tym świecie. Zrobiło się nie edno dobre,

³⁵⁹vir tenax propositi (łac.) — mąż stały w swym postanowieniu. [przypis edytorski]
³⁶⁰clara pacta claros faciunt amicos (łac.) — wiernych przy aciół tworzą szczere układy. [przypis edytorski]
³⁶¹tergiwersacja (z łac.) — wykręt. [przypis edytorski]
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ale też i grzechów coś cięży na barkach. Nie edna dusza poszła na na gorsze drogi przeze
mnie, nie edno ǳiecię osierociało, nie edna roǳina poszła z torbami na wieczny głód
i nęǳę. Od nie akiego czasu nic nie zrobiłem złego nikomu, ale też za to im więce się
latami oddalam od zbrodni moich, tym cięższe i nudnie sze mi życie, tym więce mar
dręczących kłaǳie się ze mną na nocny spoczynek, tym więce snów okropnych wsta e
ze mną co rano. Nieraz przez całe noce oka nie zmrużę, przez całe dnie nie mam pokarmu
na ustach i błąǳąc długimi wieczorami samotnie po polach klasztornych, wlokę za sobą
akieś straszne wyblakłych cieniów gromady, które mnie szarpią, gada ą do mnie, zatrzy-
mu ą na droǳe. Ten mnie ciągnie za połę i potrząsa ąc mi brudnymi łachmanami w oczy,
woła: „Zagrabiłeś fortunę mo ą, da mi eść, bo umrę z głodu!” — drugi mnie chwyta
za rękę, mówiąc: „Panie! Gǳie siostra?” — inny: „Panie! Gǳie oblubienica mo a?” —
ówǳie ǳiatek drobniutkich gromadka chwyta mnie za nogi płacząc i ęcząc pokarmu!
— Po lewe stronie na trzech suchych wierzbach skrzypią na wichrze trzy kościotru-
py wisielców, a klekocąc do mnie kościami i kłapiąc zębami, woła ą: „Przyprowadź nam
księǳa, poginęliśmy bez spowieǳi!” — po prawe ciągną niedobitki akie ś gromady
orężne , odarci i ranni, z opuszczonymi szablami, z poobwiązywanymi głowami, i mó-
wią chórem: „Poraniłeś nas, dobĳ nas!” — Czasem mi się zda e, że się ziemia otwiera
przede mną i chce mnie pochłonąć — inny raz, że mnie uż pogrzebanego wyrzuciła ze
swoich wnętrzności i że się moim trupem karmią drapieżne ptastwo i ǳikie zwierzęta,
włócząc kości mo e przez wszystkie one pola, na których z szablą stawałem bić się dla
zemsty prywatne lub krotochwili. Biedny estem, nęǳny, umęczony. Inni luǳie, kie-
dy uż przestępu ą próg męskiego wieku, zbiera ą pierwsze kłosy dawno poczynionych
zasiewów, zna du ą szczęście i pociechę w kocha ące żonie, w dorasta ących ǳieciach,
a sowitą nagrodę za trudy i dolegliwości żywota da ą im piękne ich wiosenne mło-
dości wspomnienia. U mnie pierwszymi kłosami żniwa są noce bezsenne i strasznymi
zaludnione marami; żoną mo ą — burzące się we mnie sumienie; ǳiećmi — urągania
i szyderstwa otacza ących mnie luǳi; a na wspomnienia młodości sam sobie ręką muszę
zakrywać oczy. I próżno ǳisia zamknąłem się żywcem w murowanym grobowcu; próżno
otoczyłem się ludźmi, których dusza spoko na i czysta ak kropla kryniczne wody i serce
ak łza wypłakana przed Bogiem; próżno z nimi się wiążę rozmowami moimi, sprawami
i życiem, próżno na modlitwach i służbach kościelnych długie trawię goǳiny; próżno
się spowiadam, ciało i krew Pańską przy mu ę, nabożeństwa urząǳam, sypię pieniąǳe
na domy boże i litościwe uczynki — spoko u duszy i utracone wiary niczym okupić nie
mogę. Księża odpuścili mi dawno — ale czu ę to w głębi serca, że mi Bóg nie odpuścił
i na te droǳe nigdy mi nie odpuści. Jest coś, co mnie wiąże z całym dawnym żywotem
moim, z całą przeszłością mo ą, i to tylko edno zbawić mnie może!…

Tu Murdelio przerwał na chwilę i, kręcąc swo ą tabakierę w rękach, patrzył wprost
przed siebie, aż zaczął znowu:

— Ale eżeli w życiu moim tyle na du e się złego, a mianowicie, eżelim w czym
uchybił ako obywatel i dłużnik mo ego kra u… to temu nikt nie winien, eno stolniko-
wa. Nigdy byłbym nie poszedł tymi drogami, gdyby nie ona. Może była we mnie krew
zanadto gorąca za młodu, może z przyczyny danego mi wychowania ǳiwne we mnie się
wyrobiło sumienie, ale to wszystko nic eszcze! Krew by się była wyburzyła sama ze siebie,
a sumienie przecie kiedyś byłoby się odezwało swoim przyroǳonym głosem, tak ak się
ǳisia oǳywa. Ale ona! Ona miłością swo ą obałamuciła mi serce, obietnicami głowę,
żem się zaszalał, zatumanił, żem wszystko, cały świat stracił sprzed oczu, a wiǳiał tylko
ą i życie z nią, i niczego nie pragnął więce , tylko siebie i fortunę mo ą, i wszystko pode-
słać pod niewǳięczne e nogi. Gdyby mnie była wtedy, kiedy została wdową, stanowczo
odepchnęła od siebie i powieǳiała, że mnie nienawiǳi, że mnie wiǳieć nie chce na oczy,
to byłbym się wściekł może z rozpaczy, ale przecie z czasem byłbym tak człowiekiem, ak
inni! Bo czy to edno przebolało się uż w tym życiu⁈… A ona wciąż naǳie ami łuǳiła
i pisała listy za listami, i przysięgała, że o ca ku mnie nakłoni, i zaklinała, ażebym był
cierpliwy i czekał! Być może, że ona to czyniła tylko z obawy o siebie i o ca, abym ich
drugi raz nie na echał, z obawy o mnie, abym sobie w łeb nie strzelił z rozpaczy. — O!
Bo ona wieǳiała, akie serce mam dla nie i czym ona est dla mnie! Być może, że to była
obawa, ale czegóż w tych listach sto ą gorące zapewnienia miłości, wynurzenia tęsknoty,
żalu, przysięgi na zawsze i do śmierci?… O! Ja mam wszystkie te listy! Ja e mam i noszę
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e tu na piersiach, i z nimi choǳę, i śpię, i modlę się, i nimi owe duchy błąka ące się
przy mnie żegnam i odstraszam. Ale nie, wyrazy te w listach nie stały darmo — ona
mnie kocha od pierwszego wiǳenia, kochała zawsze i kocha ǳiś eszcze. I to est owa
nitka wiążąca mnie z mo ą przeszłością. Póki te nitki nie rozerwę na zawsze albo akimś
mocnie szym węzłem nie powiążę na nowo i na wieki, póty nie bęǳie spoko u w me
duszy. Rozerwać e nie mogę, trzeba ą związać koniecznie!

— Ale to est kobieta uparta! — ciągnął po krótkim wytchnieniu Murdelio. —
Nabożna, bogobo na, trwożliwa. Może by zaraz w rok po śmierci stolnika była oddała mi
rękę, ale e ktoś powieǳiał, żem a diabłu duszę zapisał, aby się od moich nieprzy aciół
ochronić — odtąd nic e uż ku mnie nakłonić nie zdoła. Myślałem, że wstąpienie mo e
do klasztoru, ocieranie się o ołtarze i księży, zachowanie, akie u świątobliwych luǳi
zyskałem, odwieǳie ą od te opinii; ale gǳież tam! Gorze eszcze. Je się zda e, żem
się przed diabłem schronił do klasztoru. I na próżno nieraz całymi goǳinami u nóg Kobieta, Mężczyzna,

Małżeństwo, Przysięga,
Robak

e leżę, łzami oblewam ręce e i nogi, tarzam się w prochu przed nią ak robak, ak
płaz na nęǳnie szy; na próżno klnę duszę i ciało mo e, że będę na łagodnie szym dla nie
mężem, że ą obsypię bogactwami i wszelkimi rozkoszami świata, że na koniec całą fortunę
mo ą ǳieciom e oddam — ona est ak głaz niewzruszona. „Może eszcze mam serce
dla ciebie — powieǳiała mi niedawno — ale racze zniosę wszystkie męczarnie, racze
śmierć, niżbym miała oddać ci rękę. Tyś est zły duch i potępiony”. — Ale żebym miał
świat cały do góry nogami wywrócić, dusza ta, o które wiem, że mi poślubioną była tam
gǳieś za światami, choćby na eden ǳień tylko przed śmiercią, musi być mo ą! I bęǳie.

Tak mówił Murdelio. Ja zaś, ma ąc uż wy aśnioną tę całą historię, która, nie mówię
uż, ǳiwną w sobie, ale ǳiwnie zdawała się być powiązaną z moimi własnymi losami,
i ma ąc czas do odetchnienia i namysłu, rzekłem na to:

— Kochany panie! Waćpan esteś tak zły człowiek i taka czarna przeszłość ciąży nad
two ą głową, że nie tylko nie zdarzyło mi się podobnego subiectum³⁶² spotkać na życiu,
ale nawet nie mógłbym był wierzyć temu, że się co podobnego naleźć może na nasze
ziemi. Nie ǳiwu ę się też wcale, że świat wiǳi w tobie samego diabła, bo iście diabelska
dusza est w tobie. Wieǳąc, aki esteś, nie powinienem się ciebie ani ręką dotykać, ani
słowa nawet przemówić do ciebie. Ale am znowu ani taki rygorysta, ani taki bo aźliwy
o swo e sumienie i choćbyś ty i diabłem samym był, i nie wieǳieć ak mistycznie mnie
pętał, to mnie nie opętasz. Dobrych nauczycieli miałem za młodu i nauka ich w gło-
wie, a wiara święta tak głęboko u mnie est w sercu, że Panie Boże mi pomóż! Cale³⁶³
się nie obawiam o siebie. Dlatego mówić będą z tobą otwarcie, a na przód powiadam
ci to, eżeli to prawda wszystko, co powiadasz, i eżeli tak prawda, ak a sobie tę całą
rzecz zresztą wyobrażam, to a wierzę temu, że ożenienie się two e ze stolnikową mo-
głoby się dla ciebie stać zbawieniem. Syt uż esteś łotrostwa, krew młoda wyburzyła się
w tobie; za młodu wychowany lada ako, żadnego uczciwego nie doznałeś uczucia, to
edno silnie zapanowało nad tobą i to edno, dobrze prowaǳone, mogłoby z ciebie zro-
bić człowieka. Wierzę temu, bo bywały uż przykłady, że i na zakamienialsi zbrodniarze,
akimś ednym czystym powodowani uczuciem, nawracali się na drogę cnoty i stawali
się nie tylko uczciwymi ludźmi, ale nawet wzniosłym przykładem i wzorem dla drugich,
a niektórzy z nich, uznani za to przez Kościół święty, błyszczą ǳisia ako na wspanialsze
ozdoby całego człowieczeństwa. Daleko to zapewne do tego, tak ak do każde wielkie
rzeczy, i aby tylko poprawy i oczyszczenia z takich ciężkich grzechów dostąpić, potrze-
ba uż szczególne łaski boże , o czym u ciebie, ǳisia przyna mnie , ani mowy być nie
może. — Jednakże, bądź co bądź, a w to wierzę, że ożenienie się two e ze stolnikową
mogłoby ciebie na dobrą naprowaǳić drogę. Ale widać, że albo Pan Bóg uż cale o tobie
zapomniał, albo Opatrzność zupełnie innymi drogami nad tobą się ulitować zamyśla, bo
gdyby Pan Bóg chciał tego, to pewno by uż dawno tak był natchnął panią stolnikową, że
do tego czasu uż byś był i zapomniał, kiedyś się ożenił. Zresztą gdyby i tak było, gdyby
i była w tym wola boża, to zawsze eszcze nie rozumiem, akim sposobem to uskutecz-
nić zamyślasz; chyba że znowu zbrodnię aką masz za rękawem, co, pomimo całe two e
poprawy, eszcze zawsze być może.

³⁶²subiectum (łac.) — indywiduum. [przypis edytorski]
³⁶³cale (daw.) — zupełnie, całkowicie. [przypis edytorski]
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— Hm! — rzekł na to po nie akie chwili Murdelio. — Ty nie wierzysz w mo ą
poprawę, a przecież w te chwili masz na awnie szy e dowód. Powieǳiałeś mi Pater
noster³⁶⁴, ak ksiąǳ na spowieǳi; pomięszałeś mnie z błotem, podeptałeś mnie tak, ak
eszcze nikt w życiu; gdyby o mnie to był kto dawnie powieǳiał za oczyma, co ty ǳiś
w oczy, to uż by się dotychczas był kąpał we krwi swo e po uszy; a a nic na to, a a
słucham ciebie pokornie ak żak profesora i kładąc uszy po sobie bĳę się eno w piersi
i modlę się po cichu. — Ja też na to:

— E ! Nie barǳoś ty taki pokorny, ak się wyda esz; nie masz eszcze ani tygodnia,
ak za nic, ale to, ak mnie Bóg miły, za nic posiekałeś pana Urbańskiego na kwaśne
abłko.

— Na kwaśne abłko, powiadasz? Boda ciebie! Ot, kreseczka mu się mała dostała,
które do ǳisia pewno i znaku uż nie ma.

— Aha! Nie ma! Jeszcze i z łóżka nie wstawał.
— No! Mó kochany! Toż znowu trudno. Nikt się na to nie bĳe, żeby drugiego

pogłaskał, tylko żeby go wybił.
— E ! To tam mnie sza zresztą i o to nie choǳi; w po edynku kto kogo rani czy zgoła

zabĳe, za to nie odpowiada, bo przecie i swo e głowy nadstawia. Nie ma co o tym mówić;
ale do rzeczy, do rzeczy. Więc akież to masz plany względem skłonienia stolnikowe do
swoich zamiarów?

— Owóż więc — rzekł Murdelio, zażywa ąc tabaki — tylko słucha mnie uważnie,
bierz rzeczy, ak są, a nie gorąco, boś, wiǳę, porywczy i przy zarozumiałości na swo ą
cnotę, z którą zresztą diabeł tam wie, ak stoi w rzeczy, masz eszcze skłonność do ka-
znoǳie stwa, a to nudna rzecz na ǳisie sze czasy. Więc edna est tylko droga i te się
chwycić należy.

— A tą drogą est?
— Wykraść stolnikową i zabrać do siebie.
Jam osłupiał, Murdelio ciągnął dale :
— Wykraść, czyli zabrać gwałtem, to edno. I niech ci się nie zda e, że to bęǳie coś

złego lub zgoła zbrodnia nowa; a wiem pewnie, że ona tylko czeka na to i pragnie, abym
to zrobił. Dobrowolnie pó ść za mnie nie może, nie dlatego, że e powieǳiałem, żem
diabeł, bo u kobiety miłość est wszystkim, nie tak ak u nas zabawką tylko lub kroto-
chwilą! Ja to wiem dobrze. Więc nie dla diabelstwa mo ego dobrowolnie nie pó ǳie za
mnie, ale dlatego, że o ca swo ego kocha, a on by umarł racze , niżby miał córkę oddać
mi za żonę. Ty nie masz wyobrażenia, ak ona do tego starca est przywiązaną! Ale kiedy
ą gwałtem zabiorę i kilka tygodni tylko potrzymam na moim zamku, to obaczysz, że
wszystko dobrze bęǳie. Je ani na myśl nie przy ǳie opierać się woli mo e , a o ciec…
o ciec udobrucha się prędko. I bęǳiemy barǳo szczęśliwi! Fortuna est w doskonałym
porządku, zamek wyrestaurowany i urząǳony po pańsku, ba! po królewsku; dostatek
we wszystko akby w ra u, a ą otoczę sług tysiącami, złotem obĳę eszcze e komna-
ty, wschodnimi kobiercami; powyściełam posaǳki, z Gdańska posprowaǳam karety,
starcowi dam magnackie wygody i ǳień, i noc czuwać będę nad tym, aby mu każdą
chwilę tych ostatnich dni ego umaić, osłoǳić, ozłocić. A kiedy uż miły spokó zawita
w me duszy i stałe szczęście zamieszka w domu moim, wtedy wymuru ę klasztor wielki
w mych dobrach, sprowaǳę z Krosna anciszkanów, nadam im kilka intratnych wiosek
i tak przy zatrudnieniu coǳiennym, przy pracy około roli, przy staraniach moich oko-
ło coǳiennego szczęścia drogich mi osób i przy modlitwach pobożnych o ców za duszę
mo ą, mam naǳie ę, że się Pan Bóg zlitu e nade mną i da mi dostąpić owego spoko-
u w chwili skonania, do akiego wszyscy na ziemi wzdychamy. — Cóż ty na to, panie
Marcinie?

Jam się przechoǳił po izbie i nie wieǳiałem, co odpowieǳieć. Wielka walka toczyła
się we mnie. Głowa mo a uznawała słuszność argumentów Murdelionowych, ale serce
odtrącało e, samo nie wieǳąc, dlaczego. Byłem przekonany, że tak est i tak się stanie,
ak on powiadał; otwartość i szczerość w przyznaniu się do win wszystkich, do grzechów
całego życia barǳo za nim mówiła; ale zawsze owo wykradanie stolnikowe przeciwko e
woli oburzało mnie i obrzyǳało mi tak tę całą sprawę, że wolałbym był nigdy nic o nie

³⁶⁴Pater noster (łac.) — dosł. O cze nasz, tu: kazanie. [przypis edytorski]
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nie słyszeć. Zbrodnię zbrodnią naprawiać nie est to ani rzecz uczciwa, ani akimkolwiek
prawem pozwolona. Bo gǳież ręko mia, że stolnikowa tylko tego czeka? Gǳie pewność,
że starzec nie skona w samą chwilę zniknięcia córki?… Ale Murdelio był to człek bity we
wszystkich rzeczach. Poznał on zaraz, że mo a o te sprawie opinia chwie e się we mnie,
więc aby szala ego zamiarom przeciwna nie opadła do ziemi, nie tracił ani chwili czasu
i począł w swo ą szalę nowe ciężarki dorzucać.

— Bo uważasz mnie — mówił on dale — że stolnikowa w duszy pragnie tego, abym
ą wykradł, nie masz żadnego wątpienia. Ja mam listy od nie , które asno tego dowoǳą,
a ci opowiem na świeższe mięǳy mną a nią sceny… sceny…

— Hola! — zawołałem. — Ja sam edną pamiętam.
I dopiero mi się przypomniała owa nocna scena, którą przez drzwi słyszałem, kiedym

po raz pierwszy nocował w Źwierniku. Ta chwila przypomnienia była chwilą łaski boże
nade mną. Człowiek est słaby, a milion razy słabszy, kiedy mu miłość zawiązała oczy i całe
wyłącznie dla siebie zabrała serce. Kto wie, co by się było stało i do czego pomięǳy nami
przy ść mogło! Bóg mi świadkiem, że tak gorąco pragnąłem wieczną przysięgą powiązać
się z na droższą mi Zosią, i także Bóg świadek, że pokusy tego szatana takie były łuǳące,
że gdybym był natenczas upadł pod nimi, to ǳisia eszcze, ak estem stary i na sercu
zakrzepły, cale³⁶⁵ bym się sobie nie ǳiwił. Ale Pan Bóg zawczasu we rzał łaskawie na sługę
swego i nie dał go na pastwę nieprzy acielowi luǳkiego rodu.

Od owe tedy chwili, kiedym zawołał „hola!”, czułem to w sobie, że na mnie akaś moc
wyższa spłynęła; akoż zaraz inne za ąłem stanowisko w te walce, nie pyta ąc wcale na to,
akie ono bęǳie, żołnierskie czy kaznoǳie skie, byleby bitwę z niego można wygrać na
pewno. Owóż na mo e nagłe „hola” równie nagle zawołał on obrzydły kusiciel:

— Jaką scenę pamiętasz?
— Jużci tę scenę, kiedyś stolnikowe mękami groził, kiedyś o panu Wicie mówił, że

łotr, kiedy ǳwonek upadł ze stołu, kiedy krzesło się wywróciło…
— Ja nic o tym nie wiem — odpowieǳiał na spoko nie Murdelio — mnie tam nie

było.
— Ale cóż ty mnie gadasz! Poznałem twó głos, poznałem głos stolnikowe , przecie

stałem w drugim poko u pod drzwiami.
— Ale co tobie est, Nieczu o! Jak Pana Boga żywego kocham, że mnie przy żadne

takie scenie nie było — mówił kusiciel, składa ąc się ak wąż, który Ewie podawał abł-
ko w ra u — gǳieżbym a stolnikową straszył akimi mękami! Być może, że przy akie
dłuższe z nią rozmowie wybuchnąłem trochę goręce , żem rozpaczał, zaklinał, groził, że
siebie zamęczę, że się zabĳę; to wszystko być może, bo człowiek nie est z lodu, a i na -
cierpliwszy na koniec cierpliwość utraci, ale żebym e czymkolwiek groził, to nigdy być
nie może. Byłeś rozespany, przesłyszało ci się i koniec. — Ja też na to statecznie:

— Ale uż ty mnie nigdy w tym nie przekonasz, żeby mnie się co przesłyszało. Ja
mam uszy i oczy na swoim mie scu, a edukowałem e w polu, na wo nie, gǳie każ-
de niedosłyszenie grozi śmiercią, a przesłyszenie wiecznym wstydem u całe chorągwi,
a czasami i gardłem. No, ale prowadźże two ą sprawę dale , urwałeś w samym środku.
Chcesz wykradać stolnikową, wyspowiadałeś się przede mną akby przed księǳem, obie-
cu esz mi wyrobić możność ożenienia się z Zofią, powiadasz, że nawza em czegoś zażądasz
ode mnie? Czegóż ty żądasz ode mnie?

Powiada ą, że diabła nikt w sprycie nie prze ǳie; i prawda to, i nieprawda. Nieprawda,
bo uż wiele rzeczy mu się nie udało na świecie, a od nie edne duszy nie tylko że haniebnie
odsąǳony został ak kot od mleka, ale nieraz eszcze i z bizunami na plecach powędrował
nazad do piekła; prawda zaś, bo zaledwie mnie Pan Bóg natchnął dobrą myślą i uczciwą
fantaz ą, uż Murdelio zaraz to poznał i zręcznego dał kominka. Więc kiedy a go pytam
na serio a prosto w oczy, czego on żąda ode mnie, on mnie dale że wyplatać androny,
ako Zosia est piękna, ak stateczna, ako a z nią będę szczęśliwy i tak dale . Ale a nic;
nie tędy, którędy ty chcesz, eno którędy a chcę. Rzeknę tedy:

— E ! Wiem a to wszystko lepie od ciebie; ale gada no, czego ty żądasz ode mnie?
On nic. Umilkł, akby go kto zaklął w drzewo lub w kamień. Tedy a po nim:

³⁶⁵cale (daw.) — całkowicie, zupełnie; wcale. [przypis edytorski]
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— A toż ty tu po to przyszedłeś, łotrze eden, abyś w tę kałużę, w którąś sam wlazł,
i mnie za sobą pociągnął? To mnie do wspólnictwa w ła dactwach twoich chcesz namówić?
To nabroiwszy sam po szy ę i naładowawszy na siebie zbrodni aż po sam kołnierz, mną się
chcesz ǳisia przed światem zastawić? To tumaniąc mnie Zosią i pomocą two ą, chcesz,
abym dał koni moich i luǳi, i sam abym poszedł i pomógł tobie do umęczenia niewinne
i tak uż nieszczęśliwe kobiety? Za kogo ty mnie masz, łotrze eden, za kogo mnie masz,
gada zaraz!

— Co to est! — krzyknął na to, prędko powsta ąc z krzesła Murdelio. — Waćpan się
zapominasz, mospanie Nieczu o! Ja waćpana miałem za uczciwego człowieka i spuściłem³⁶⁶
się przed nim z ta emnic, o których, ak mnie Bóg miły…

— Co się ty bęǳiesz Bogiem zastawiał, diable eden! — zawołałem na połowę z uda-
nym, a na połowę z prawǳiwym ferworem. — He ! Jest tam który! Ja cię tu zaraz nauczę,
ak to sedukować³⁶⁷ sług bożych i poniewierać szlacheckim potomstwem! — i udałem,
ak gdybym chciał do drzwi iść i wołać na sługi. Ale wtem on, cofa ąc się ku drzwiom
i mnie do nich przystęp tamu ąc:

— Mospanie Nieczu o! — krzyknął. — Waćpan się zapominasz! Ja się zwykłem
krwawo mścić każde krzywdy.

Lecz eszcze i tych słów nie domówił, kiedy uż sobą tak silnie we drzwi uderzył, że
się te otworzyły na ścieża i w tymże momencie rzucił się do sieni, i akby go nigdy nie
było, zniknął.

Ja zaś, Panu Bogu szczerze ǳięku ąc za to, że mnie tak szczęśliwie i bez popełnie-
nia akiegoś gwałtu na gościu moim dał wy ść z tak niebezpieczne pokusy, ofiarowałem
uż i resztę dnia tego na wieczną chwałę Temu, który nigdy nie odmawia swo e opieki
wszystkim sobie wiernym sierotom na tym padole płaczu, a którego Imię święte niecha
bęǳie pochwalone na wieki.

— Boże! Kto Ciebie nie wiǳi w pierwszych słowach Księgi Roǳa u, kiedy, uniesiony
w powietrzu nad zakłóconych żywiołów bezładem, wyrzekasz Two e wszechmocne „Stań
się” i rozstępu ą się przed Tobą i ogień, i woda, i powietrze, i ziemia; kto Cię nie wiǳi
w krzu gore ącym na górze Syna , kiedy upada ącemu przed Tobą w proch Mo żeszowi
ognistym palcem na kamiennych tablicach piszesz Twoich ǳiesięcioro przykazań; kto Cię
nie wiǳi na czarnymi chmurami otoczone Golgocie, w Synu Twoim, który cierniową
umęczony koroną, na drzewie krzyżowym rozpięty, z przebaczeniem na ustach dla swych
prześladowców i katów, a oczyma i duchem obrócony do nieba, z niewinnością baranka
kona, biorąc na siebie brzemię grzechów całego świata; kto Cię nie wiǳi w owych lam-
pach odwiecznych, którymi dniem i nocą wszechświatom przyświecasz, w drżeniach zie-
mi ponocnych, w błyskawicach olśniewa ących źrenicę, w strasznych gromach, bĳących
w rozgorzałą spiekami ziemię, w prześlicznych tęczach, siedmioma igra ących barwami,
w zorzach rannych, wieczornych, które bladawymi promieniami do pół niebios sięga ą;
kto Cię nie czu e na błękitnych niwach, na wielkich stepach, gǳie tak tęskno duszy,
gǳie tak niemo i pusto, i głucho i słychać tylko w górze szum niezrozumiane pomię-
ǳy wichrami rozmowy; kto Cię nie czu e w wielkich i wspaniałych świątyniach w chwili
uderzenia organów, na wielkich smętarzach, gǳie groby ustępu ą grobom, trumny trum-
nom, kości kościom; na rumach³⁶⁸ miast wielkich, które ǳiś wita ą przechodnia tylko
kilkoma chwie ącymi się kolumnami i garścią mchem zarośniętych kamieni, których
wielkość dawna ży e uż tylko w pieśniach ucieka ących w góry i lasy przed powoǳią no-
wego świata i w niedokończonych powieściach, tulących się do starych zamków i grodów;
kto Ciebie, Boże, nie wiǳi w milionach stworzeń, od słonia aż do drobnego robaczka,
rozsypanych po ziemi, rozpuszczonych po powietrzu, zanurzonych w woǳie; kto Cię nie
wiǳi w asne zieleni wiosny, w askrawych barwach lata, w uroǳa ach esieni, w tru-
pie martwocie zimy; kto Cię nie czu e w uderzeniach krwi własne , w tęsknocie duszy,
w uczuciach i natchnieniach młodości — ten eszcze Cię zna ǳie w własnych poczciwych

³⁶⁶spuścić się (daw.) — zaufać, zwierzyć się. [przypis edytorski]
³⁶⁷sedukować (z łac.) — oszukiwać; kusić, uwoǳić. [przypis edytorski]
³⁶⁸rumy — gruzy, rumowiska. [przypis edytorski]
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uczynkach. I może Ty nigǳie się większym i nigdy aśnie nie ob awiasz człowiekowi, ak
w owym zadowoleniu i owe nieme , nieopowieǳiane radości, która obe mu e serce ego
po każdym tryumfie cnoty, po każdym uczciwości zwycięstwie. Dlatego życzę waszmości
szczęścia, panie Marcinie, i szczerze cieszę się z tego, żeś się wczora nie dał temu złemu
człowiekowi uwikłać w one szatańskie sidła, które na ciebie zastawił.

Tak mówił do mnie mó ksiąǳ mis onarz dnia następnego rano, kiedyśmy po mszy
święte , którą on czytał, a do które a mu służyłem, wyszli z kościoła i na chwilę zatrzymali
się w bramie. I w istocie dnia tego, zaraz po owym wystraszeniu Murdeliona z mo ego
domu, czułem się tak swobodnym, tak lekkim na duszy, ak gdybym nie tylko akiegoś
pobożnego dokonał czynu, ale zgoła ak gdybym żadnych nie miał na sercu asunków.
A tymczasem w tym sercu były wciąż eszcze i asunki, i niepoko e; bo któż i kiedy,
który pierwszą miłością ob ęty, miłość tę musi tłumić i zamykać w sobie, nie doznawał
asunków i niepoko ów? Więc były one i we mnie, ale ksiąǳ mis onarz, który wyleczony
ze swego pobicia i z gór powraca ący, iście ak gdyby przez Boga zesłany, dnia tego świtem
zawitał do mnie, pobożnością i mądrością swo ą tak e zaklął we mnie, że ani się odezwać
nie śmiały.

Wiǳąc tak dobre skutki na sobie z obcowania mo ego z tym zakonnikiem, zaprasza-
łem i prosiłem go usilnie, ażeby choć aki tyǳień zabawił u mnie, ale żadnym sposobem
tego dokazać nie mogłem. Ksiąǳ ten zawsze tak wiele i tak różnych spraw miał do zała-
twienia i tak ich ważnością był za ęty, że u niego wszystkie dnie, ba! nawet goǳiny, były
uż naprzód obliczone. Jakie to sprawy były i czy się wszystkie tyczyły ego mis onarskiego
powołania albo przyna mnie kościoła, nie umiem z pewnością powieǳieć, bo nie był on
z tych luǳi, którzy swoimi czynnościami się chwalą i zarazem e wszystkim opowiada ą
— to ednak pewno, że go wszęǳie było pełno: ǳiś poleciał nocą do Lwowa, za kilka
dni spowiadał i miał głośne kazanie w Kalwarii pod Przemyślem, naza utrz cały ǳień al-
bo dwa dni bawił w akim małym miasteczku i chrzcząc mieszczanom ǳieci, spowiada ąc
i każąc³⁶⁹, nawiǳał³⁷⁰ ich domy i dawał im akieś nauki; ledwie tyǳień przeminął, on uż
wraca z Krakowa; wstępu e do dworków szlacheckich i tuta będąc na imieninach, ówǳie
na stypie, a tam na weselu, tu wyprosił akiś obraz do ołtarza, tam wyrobił grac ę³⁷¹ dla
akiegoś staruszka dworzanina lub wdowy obarczone ǳiećmi, a gǳie inǳie akieś inne
ałmużny lub składki na cele pobożne albo obywatelskie. Czyniąc tak wiele i skutecznie,
nigdy nie powiadał w nieǳielę, czego mu Pan Bóg dokonać pozwolił w sobotę, ale śpie-
sząc się zawsze, nieraz się z tym wymówił, że na ponieǳiałek ma konferenc ę ze szlachtą,
na wtorek akąś obradę z księżmi, a na środę musi być w tym lub w owym miasteczku,
gǳie czeka ą na niego listy i skąd musi wyprawić posłańce albo piśmienne wysyłać eks-
pedyc e. Więc żadne mo e prośby ani nalegania, ani obietnice nie mogły go nakłonić do
pozostania u mnie, a kiedy a, gorąco ego dłuższe gościny u mnie pragnący, niekrótką
orac ę mu powieǳiałem pro domo sua³⁷², on mnie cierpliwie wysłuchał i rzekł na koniec:

— Już to daremnie waszmość się silisz na to, aby mnie u siebie zatrzymać; Bóg świa-
dek duszy mo e , ak bym to chętnie uczynił, choćby tylko dla samego spoczynku, ale co
nie można, to nie można. Człowiek nie do spoczynku stworzony! Jechać muszę, a od-
eżdżam nie ze smutkiem, tylko z ukontentowaniem, bo mo ego przy aciela zostawiam
na dobre droǳe. Czy to wszystko prawda, co Murdelio o sobie powiadał, nie wiem, bo
różnych dróg szatan próbu e ku uwieǳeniu człowieka; ale tego możesz być pewnym, że
gdyby tylko ǳiesiąta część tego prawdą była, to bęǳie dosyć, aby go dłuże nie cierpiano
w klasztorze. Już to mo a w tym głowa. Co się zaś tyczy panny, bądź cale³⁷³ spoko ny
i nie turbu sobie na próżno tym głowy; bywa to czasem, że uczciwe uczynki Pan Bóg
natychmiast wynagraǳa i eżeli est Jego w tym wola, to i bez twoich turbacy i trosków
stanie się pewno. Tak pisze Pismo, tak powiada i on autor wielki, któremu sam Bóg
posyłał natchnienie, mówiąc:

Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmie e się z nieba,
Kiedy się człowiek więce troszcze, niźli trzeba.

³⁶⁹każąc — głosząc kazania; od: kazać. [przypis edytorski]
³⁷⁰nawiǳić (daw.) — nawieǳić; odwieǳić, zobaczyć. [przypis edytorski]
³⁷¹gracja (z łac.) — tu: wynagroǳenie za długą, wierną służbę. [przypis edytorski]
³⁷²pro domo sua (łac.) — dosł.: dla własnego domu; dla własne korzyści. [przypis edytorski]
³⁷³cale (daw.) — całkowicie; zupełnie. [przypis edytorski]
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Tak mnie uspokoiwszy i pokrzepiwszy na duszy, mó ksiąǳ mis onarz wsiadł na swó
wózek i od echał. Ofiarowałem mu kałamaszkę i mo e konie, ako wygodnie szy sprzęt
do odbywania podróży, ale nie przy ął, mówiąc, że mu się nie goǳi wymyślać i kontent
est barǳo, kiedy ma chłopską podwodę; bo wszakże gorze i niewygodnie byłoby mu
podróżować piechotą, a i to przecie praktykowało się nieraz i praktyku e bez żadne skargi,
ba, i bez myśli nawet, że to est niewygodnie. Taka to skromność była w tym człowieku.

Ja zaś, zostawszy sam, lubo³⁷⁴ mnie nieraz tęsknota ściskała za serce, a Zosieńka co
chwila stawała przed oczyma, byłem ednak dobre myśli i wcale³⁷⁵ spoko nie wyczekiwa-
łem powrotu mo ego Węgrzynka. Spoko nie, mówię, bo i wzmocniony byłem dusznie³⁷⁶
przez mis onarza i pewny byłem, że Węgrzynek pręǳe późnie przecie z pewną wiado-
mością od Zosi powróci, boć to asną mu dałem na drogę naukę. Ale minął ǳień eden
i drugi, i trzeci, ba! i czwarty, i piąty, i tyǳień nareszcie, a ego ak nie ma, tak nie ma.
Zacząłem pomału zapominać mis onarskie nauki, a drażniony próżnym wyczekiwaniem,
zwłaszcza gdy ǳień ósmy i ǳiewiąty bez wiadomości o nim przeminął, zacząłem na dobre
się niecierpliwić. Ale cóż i kiedy pomogła komu niecierpliwość? Minął ǳień edenasty
i dwunasty tak samo, mo a niecierpliwość wzrosła do wysokiego stopnia, postanowiłem
uż tylko ǳień eden czekać, a dale uż ruszać sam przeciw niemu, aż tu dnia trzyna-
stego, a było to właśnie w samą nieǳielę, kiedy się ubierałem rano, aby pó ść na mszę
świętą, nie wiem akim sposobem włożyłem żupan na wywrót na siebie. Rzecze też do
mnie wyrostek Serednicki (szlacheckie ǳiecko ze Serednicy, a syn owego to Serednic-
kiego, któregom był wziął z sobą do konfederac i, kiedym za trzecim nawrotem do nie
się wybrał):

— Chowa że Boże ǳiś od akiego nieszczęścia!
— Ot! Nie pleć lada czego i nie wywołu wilka z lasu — odpowieǳiałem mu na to,

bo cale mi się żadne nie przywidywało nieszczęście.
Jakoż i zupełnie spoko nie zeszłem³⁷⁷ na mszę świętą i eszcze spoko nie powróciłem.

Po obieǳie różnymi myślami, które to w samotności zwykle gromadami cisną się do
głowy, za ęty, przechoǳiłem się po poko u i uż zaczynałem smutnieć sobie po trochę,
kiedy na dobrych parę goǳin przed zmrokiem przy echał pan Fredro z panem Balem
do mnie. Kontent byłem nareszcie z tego i wybiegłem do nich na ganek, a tu zaraz pan
podstoli obaczywszy mnie i eszcze prawie nie wyłażąc z powozu, rzecze wesoło:

— Mospanie! Barǳo to niepięknie dla ciebie, że kłamiesz.
— A to kiedy się stało? — zapytałem zǳiwiony, bo niczym się tak nie brzyǳę, ak

kłamstwem i eszcze mnie podobno nikt na nim nie złapał. Ale on na to:
— Boda by i niedawno: powieǳiałeś kozakowi, żeś chory, a ono wiǳę ciebie akby

lwa zdrowego i czerwonego. — Tedy a:
— Możem a i nie barǳo pokłamał, bo eszcze to niekoniecznie est zdrów ten czło-

wiek, który czerwono wygląda, owóż i lew, choćby na barǳie zachorzał, zawsze eszcze
ako lew patrzy i umrze, i po śmierci eszcze każdy po nim pozna, że lwem był za życia.

— Nie chwal no ty się tak barǳo tą lwią naturą — rzecze znowu pan Fredro — bo
i lwów bieda bĳa, a to o tyle mocnie , o ile więce zapomina ą, że im lwami być przynależy.

— Otóż to est! — zawołałem a na to. — Lwem się uroǳić, to nic nie kosztu e, bo
to dar boski i roǳicielski; ale lwem się utrzymać ledwie ǳiesiąty potrafi.

— Tak, tak, panie bracie — odpowieǳiał pan podstoli, kończąc i biorąc mnie pod
rękę, aby ze sieni prze ść do poko ów. — Tak, panie bracie; i a byłem lwem kiedyś, i ot!
głupstwo, włoska mysz mnie ugryzła i na nic zeszedłem.

Z tym weszliśmy do izby. Więc a na pierw przeprosiłem moich gości, że muszę wy ść
na chwilę, i zaraz wybiegłem, aby rozporząǳić akie takie przy ęcie. Jakoż w niedługie
chwili zastawiono przednie wino węgierskie, eszcze chowu nieboszczyka mo ego o ca,
piernik prawǳiwy toruński, małdrzyki³⁷⁸, kawał marcepana ǳiwnie pięknie upieczonego
a sprowaǳonego aż z Przemyśla, i innych eszcze spec ałów po trochę, aby się panowie
nie krzywili na mo e przy ęcie. Piwnica po moim o cu została się tak doskonała, ak mało

³⁷⁴lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
³⁷⁵wcale (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]
³⁷⁶dusznie (daw.) — ǳiś popr. forma: duchowo; w sferze duchowe . [przypis edytorski]
³⁷⁷zeszłem (daw.) — ǳiś popr. forma: zszedłem, poszedłem. [przypis edytorski]
³⁷⁸małdrzyki — smażone placuszki z twarogu. [przypis edytorski]
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gǳie w okolicy; było też w nie wino szampańskie, ale nie dawałem go zaraz, aby też nie
myśleli, że ich aż winem targowym³⁷⁹ przy mować muszę, swego nie ma ąc. Warto zresztą
było im co dobrego zastawić, bo znawcy byli; akoż zaraz pan podstoli, pokosztowawszy
tego wina, rzekł do mnie:

— Teraz wcale się nie ǳiwu ę, dlaczego nieboszczyka skarbnika, którego przy aźnią
szczyciłem się od młodości, wszęǳie brano na sęǳiego do winnych procesów, że mu aż
nawet tytuł winnego sęǳiego przyczepiono w obywatelstwie! Ale, proszęż ciebie, gǳież
było to wino, kiedyśmy na święty Marcin byli u ciebie w Rabach?

— Nie podawałem go tam — odpowieǳiałem na to z uśmiechem — bo, mięǳy nami
mówiąc, wiele górskiego tałata stwa się na echało; ot, tak mięǳy sobą, to co innego; ale
wypĳcie eno to, to może eszcze i lepsze się na ǳie.

Oni też pili i smakowali sobie w tym moim winku, co mnie barǳo cieszyło. Spytam
też nareszcie:

— Jakże się ma pan Urbański?
— Lepie , lepie , chwała Bogu — odpowieǳiał pan Bal — chciał uż z nami tu echać.
— Wiǳisz, panie kasztelanicu — rzekłem do niego — że nie diabeł to był ów Pio-

trowicz.
— Nie iǳie za tym — rzecze znów on — wiǳiałem ci a takich, którzy uż zgo-

ła w ego szponach byli, a przecie eszcze zdrowo i cało powrócili do domu i żyli po
kilkaǳiesiąt lat.

— Już a temu nie wierzę i dla przekonania ciebie gotów bym każdą próbę z nim
zrobić, którą byś wymyślił.

— Ot! — rzekł na to podstoli. — Ja go znam daleko dawnie niż wy obadawa i powia-
dam, że to człowiek wcale taki, ak inny. Trochę więce namiętności, trochę diabelskiego
rozumu i nieszczęśliwa miłość, która obraziła i serce ego, i zanadto wygórowaną ambic ę,
i owóż wszystko, co go od zwycza nych luǳi odróżnia. Prawdą est, że są w nim mięǳy
innymi przymioty takie, które trącą diabelstwem i lada urysta zaraz by nam powieǳiał,
któren paragraf na to przeznacza poenam colli³⁸⁰, ale to eszcze nie dowoǳi, że tak est
wedle sumienia. Jeżeli zaś ten człowiek was tak barǳo zaǳiwia, to tylko dowoǳi, żeście
nie byli za granicą, że niewiele eszcze świata znacie i że z waszą uczciwością est eszcze a-
ko tako. Ale co się zgoła szczerego diabła tyczy… Ha! Zresztą, nie wiem, a przyna mnie
w żadnych diabłów nie wierzę.

— A a wierzę — odpowieǳiał stanowczo pan Bal — i nie rozumiem, dlaczego
bym miał nie wierzyć, kiedy od niepamiętnych czasów cały świat katolicki w nich wierzy
i ustawicznie swo ą wiarę faktami potwierǳa ącą się wiǳi. — Na to podstoli:

— Tobie się nie ǳiwu ę, bo tyś sam teraz świeży fakt znalazł: stanąłeś za plecyma³⁸¹
Piotrowicza i nadeptał ci na nogę.

— Śmie ty się, śmie — odpowie na to kasztelanic — a a ci sto wypadków opowiem
takich, gǳie wiarogodni i starzy luǳie naocznymi świadkami byli.

— Proszę ciebie — odparł na to podstoli — eżeliś mi przy acielem, to nie bęǳiesz
uż nic gadał o diabłach; są to rzeczy tak bezrozumne w sobie, że uż w cywilizowane
Europie nikt nawet o nich nie myśli; tylko eszcze w kochane Polonii na poczciwsza
pod słońcem szlachta nie tylko że rozmowę taką za spec ał sobie uważa, ale nawet wiarę
w diabły i duchy ma sobie za akiś artykuł religĳny.

— Prawdę mówi pan podstoli — rzekłem a na to — w rzeczach każde wiary, nie
mówię uż same religii, wszystkie rozumowania nie są na swoim mie scu.

— Oczywiście — rzekł na to pan Fredro — w rzeczach wiary nie masz rozumowania.
Kto rozumu e, ten uż nie wierzy. Ale w rzeczach miłości i naǳiei dużo się da powieǳieć,
i to bez żadne szkody. Jakżeż tedy u ciebie, panie Marcinie? Czy zawsze eszcze status
quo³⁸², czy est aka odmiana? — Ja też na to:

— I u mnie odmiana, i tu, wiǳę, na stole est trochę odmiana; zaraz wam będę służył.

³⁷⁹targowy (daw.) — tu: kupny; nie domowe roboty, lecz kupiony na targu. [przypis edytorski]
³⁸⁰poenam colli (łac.) — karę gardła (śmierci). [przypis edytorski]
³⁸¹plecyma (daw.) — ǳiś popr. forma: (za) plecami. [przypis edytorski]
³⁸²status quo (łac.) — taki sam stan rzeczy; tak ak przedtem. [przypis edytorski]
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To rzekłszy, porwałem klucze i pobiegłem do piwnicy, ale tą razą³⁸³ przyniosłem
eszcze lepszego wina, którego skoro tylko pokosztował pan podstoli, zaraz zawołał:

— To w tobie diabeł sieǳi, mospanie, ale nie w Piotrowiczu! Skąd ty masz takie Wino, Szlachcic, Gość,
Gospodarz, Polska,
Obycza e

wino? Jak mnie Bóg miły, tak u Ossolińskiego, gǳie każdą beczkę i butelkę tak znam,
ak u siebie, nie masz takiego kordiału.

— Wolne żarty! Panie podstoli dobroǳie u, ale snadź zna ǳie się tam trochę lepsze,
chociaż i u mnie est eszcze edno, przy którym i to akby cienkusz tylko wygląda.

— A! Panie Marcinie! — zawołał pan Bal. — Bierzesz nas na tortury! Chyba że
chcesz, żebyśmy nigdy nie wy echali od ciebie.

— Boda byście i nie wy echali! — rzekłem, cału ąc Bala po obu stronach twarzy, na
co pan Fredro uśmiechnął się trochę i rzekł:

— Niechże wam Bóg sekundu e! Z czego ta szlachta nasza porobione ma serca, dali-
bóg, nikt nie odgadnie. Dosyć się nadeptałem po cuǳych kra ach i ziemiach, i grodach,
i miastach i zawsze to sobie powiadam, że nasza cara patria³⁸⁴ ledwie by na pastwisko
być mogła dla tamtych; ale co się tyczy przy aźni i gościnności, toby tamtym wszystkim
długo się uczyć u nasze szlachty…

— I snadź³⁸⁵ nigdy się nie nauczyć — dodał pan Bal. — Choǳiłem a mięǳy Niemce Niemiec, Polak, Słowo,
Obycza ei inne Angielczyki, byłem nawet w Szwa carii, gǳie to lody wieczne na górach, a na dołach

pomarańcze i lemony, potrąciłem takoż o Włochy, gǳie znowu tak gorąco, że aż człowiek
topnie e — ale niechże nie będę Balem, eżelim tam co wiǳiał z tych cudów, o których
wy powiadacie. Ot! Zwycza ne ba ki i koniec.

— Nie gada że tak, proszę ciebie — odpowieǳiał podstoli, uśmiecha ąc się dobro-
dusznie, co było uż znakiem barǳo dobrego humoru — tyś był za granicą, to prawda,
aleś tam był dla potrzeby; przeszedłeś przez Niemcy, nie umie ąc ani ednego słowa po
niemiecku…

— Przecie mnie rozumieli — przerwał pan Bal.
— Oni ciebie rozumieli, aleś ty ich nie rozumiał.
— Dlaczego by nie! I a ich rozumiałem. Do pół Niemiec wszęǳie gada ą po polsku,

w drugie zaś połowie choć nie gada ą, to przecie rozumie ą. Ja ani ednego słowa nie
umiem powieǳieć z niemiecka, a przecie nigǳiem ani głodu, ani pragnienia nie zaznał.

— Poczciwy kasztelanic — rzekł na to pan Fredro — ale na cuǳych kra ach nic a nic
się nie rozumie.

I takeśmy się zabawiali stateczną rozmową, od edne do drugie przeskaku ąc materii,
i barǳo nam przy emnie czas schoǳił, bo uż to, prawdę mówiąc, nie masz podobno nic
na świecie nad dobrą kompanię. A lubo pan Fredro ani na edną chwilę nie zapomniał Pozyc a społeczna, Przemoc,

Obraz świata, Szlachcic,
Polska

o tym, że się w starych papierach trochę więce czego nachoǳi o ego niżeli o naszych
antenatach i z te przyczyny nawet, eżeli kogo po przy acielsku brał pod ramię, nigdy
nie zaniedbywał łokciem go drapnąć po żebrach, to ednak nie wiem, ak komu, ale mnie
to nic nie waǳiło. Trąci mnie Fredro, trącę a pospolitszego od siebie szlachcica, tam-
ten znowu trąci zagonowego, zagonowy potrąci mieszczuka, mieszczuk potrąci chłopa,
a i chłop eszcze, kiedy mu przy ǳie ta fantaz a, potrąci Żyda lub innego akiego hulta-
a i tak wciąż iǳie na tym bożym świecie, i nierozumny by był ten, kto by się gniewał
za to. Lecz kiedy sobie tak rozmawiamy, a gościom moim coraz lepsze wino zastawiam
i czym mogę im służę, oni zaś ustawicznie się saǳą na pochwały i komplimenta dla mo e
piwnicy; nagle nowy turkot nowych gości zapowieǳiał przed gankiem.

— Wiǳisz — zawołał na to zaraz pan Fredro — szlachta dobre wino zwąchała i ciągnie
do niego ak mucha do miodu.

Tymczasem zaś drzwi się otworzyły z łoskotem i wpadł ni mnie , ni więce , tylko
Sto owski, Lgocki starościc i ów bogaty wu ego, którego poznałem był w Źwierniku,
imć pan Kąkolnicki. Ucieszony tak niespoǳiewanym darem bożym, skoczyłem do nich,
wita ąc i cału ąc się z nimi serdecznie, oni też ze mną nie mnie kordialnie, osobliwie
też pan Sto owski, z którym uż mnie, eżeli nie przy aźń, to przyna mnie wza emne
poszanowanie wiązało; a podczas kiedy a się tu cieszę z moimi gośćmi i witam ich, stołki

³⁸³tą razą (daw.) — ǳiś popr. r.m.: tym razem. [przypis edytorski]
³⁸⁴cara patria — droga o czyzna. [przypis edytorski]
³⁸⁵snadź (daw.) — tu: prawdopodobnie. [przypis edytorski]
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im do stolika przystawiam i, ak mogę, sadowię i raczę, rzecze pan Fredro, który się wcale
z mie sca swego nie ruszał:

— Panie Sto owski, wiǳę, mnie nie poznałeś — a pan Bal dodał zaraz:
— Ani mnie także.
Stanął tedy Sto owski, przypatru ąc się im obudwom³⁸⁶, pocierał sobie czoło, mówiąc:
— Przysięgnę na to, że was znam obudwóch, zdybywaliśmy się gǳieś podczas wo ny,

ale żeby mnie kto zabił… otóż to pamięć przeklęta!
Ale kiedy a pomogłem, skoczyli zaraz serdecznie do siebie, wita ąc się wza em i akieś

dawne, to szkolne z Warszawy, to wo enne skądinąd czasy sobie przypomina ąc. Ja też
tymczasem witałem się z panem Kąkolnickim, powiada ąc mu kilka słów grzecznych, ak
na gospodarza przystało. Jednakże wkrótce ta urywana rozmowa ustała, a nie minęło i pół
goǳiny, kiedy przeniósłszy się z gośćmi do wielkie sali i naniósłszy doskonałego wina pod
dostatek, bawiliśmy się doskonale, będąc sobie wesołe myśli i na lepsze swady. Lgocki
tylko eden, ako zwycza nie niewiele miał do gadania, milczał i teraz, i chmurno akoś na
mnie spoglądał. Nie miałem atoli czasu ani ochoty uważać na to, a lubo nieraz mnie ta
myśl zalatywała, że ta niespoǳiewana wizyta Mazurów u mnie ma zapewne ważnie sze
niż zwycza ne wizytowe powody i że snadź nie o kogo innego tu choǳić bęǳie, eno
o tego biednego starościca, toż ednak obowiązek gospodarza nie pozwalał mi myśli moich
odrywać od chwili obecne i moich gości, a wszelkie deliberac e³⁸⁷ rozkazywał zostawiać
na późnie . Jednakże późnie rzecz cała wytoczyła się na stół, a to w ten sposób.

Pĳemy, rozmawiamy, to sieǳąc, to choǳąc, ten z tym, a tamten z owym. Sto owski
zaś na więce uż ze mną. Nareszcie wziął mnie pod ramię i zaprowaǳiwszy do drugie
izby, rzekł mi:

— Kochany panie Marcinie, mamy tu do ciebie prośbę edną.
— Może sprawa aka — odpowieǳiałem — eżeli tak est, to mów śmiało i bez

ogródki, u mnie serce nie barǳo płochliwe.
— Nie est to sprawa — rzecze on — tylko prośba, które pewno odmówić nie

zechcesz; ednak przyznam ci się, że sam nie wiem, od czego zacząć. — Ja też na to:
— Kiedy nie wiesz, od czego zacząć, to niechże się bez początku obe ǳie, wal prosto

in medias res³⁸⁸: ze mną wiele ceremonii nie trzeba.
— Hm! Bo wiǳisz… est to zawsze delikatna materia. Lgoccy prosili mnie na me-

diatora…
— Lgoccy? — zawołałem. — Czegóż mogą chcieć Lgoccy ode mnie?
— Siada że, proszę ciebie, opowiem ci całą rzecz.
— Mów bez ogródki.
— Owóż taka est rzecz. Wiadomo ci est, że Lgocki młody, którego znasz, a który

tuta est ze mną, stara się od dawna o pannę Zofię Strzegocką. Zaszalał się nieborak do
tego stopnia, że uż wariu e na czysto.

— Nie ǳiwię się wcale, bo est też za czym.
Na te słowa mo e Sto owski się popatrzył na mnie z uwagą, akby chciał z twarzy

mo e odgadnąć, co one znaczą, a potem rzekł:
— Może est za czym, ale nie ma dlaczego. Rzecz się bowiem tak ma, że i matka

panny, i ǳiadek wcale nie ma ą nic przeciw temu mariażowi.
— Jak to! I ǳiadek? — zapytałem obcesem.
Zmięszał się trochę mediator, ale po chwili odpowieǳiał stanowczo:
— I ǳiadek. Sam z nim mówiłem; protestował się wprawǳie z początku, zarzucał

wiele rzeczy Lgockiemu, ale na koniec dał się przekonać.
— To, wiǳę, dołki kopiecie pode mną! — zawołałem, sroǳe się popatrzywszy na

niego. Ale on na to łagodnie:
— Kiedy tak, to uż nie ma dale co mówić.
— Mów, mów, niecha wiem przyna mnie , o co wam choǳi.
— Dobrze, a będę mówił, ale muszę cię na pierw uprzeǳić, iż a całkiem obo ętny

estem obrotowi te sprawy. Prosili mnie Lgoccy, abym starościca deklarował…
— Jak to, to uż się i zdeklarował⁈ — zawołałem znów niecierpliwie.

³⁸⁶obudwom (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwóm. [przypis edytorski]
³⁸⁷deliberacje (z łac.) — rozważania. [przypis edytorski]
³⁸⁸in medias res (łac.) — do rzeczy. [przypis edytorski]
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Na to Sto owski odsunął się ode mnie i przeszedłszy się parę razy po izbie, za rzał
w okno i rzekł:

— Piękne dnie teraz mamy, da Bóg doczekać, bęǳiemy rychłą wiosnę mieli w tym
roku.

— Mó Sto owski! — zawołałem natenczas. — Nie rób ze mną komedii; to tobie
komedia, a mnie serce się krwawi z niespoko ności i bólu. Mów, co się stało i czego
chcecie ode mnie?

— Nic się nie stało i uż niczego nie chcemy. Ja sobie tę rzecz całkiem wyobrażałem
inacze . A zresztą, gniewasz się, rzucasz sobą, a my tu właśnie nie po gniew i burdę aką
przy echali, tylko po zgodę i piękne porozumienie się z tobą.

— Mówże prędko, proszę ciebie, uż będę milczał ak kamień.
Zaczął więc znowu łagodnie.
— Słucha że tylko pięknie i cierpliwie. Otóż przed kilkoma dniami po echałem ze

starościcem do Źwiernika i deklarowałem go pani stolnikowe . Mówiliśmy długo i szero-
ko. Pani stolnikowa oświadczyła nam, iż nie tylko nic nie ma przeciw temu, ażeby Zosia
oddała rękę starościcowi, ale i owszem, bęǳie sobie to mieć za szczęście i spełnienie na -
gorętszych e życzeń. „Jednakże — mówiła nam pani Strzegocka — zachoǳi tu edna
okoliczność, która mnie wielce martwi i niepokoi, a którą chciałabym mieć koniecznie
załatwioną przed daniem całego słowa. Oto imć pan Nieczu a, krewny naszego domu
i z wielu względów barǳo szanowany kawaler, niedawnymi czasy także się deklarował
o rękę Zosi. Są pewne względy, które mnie nie kazały przyzwolić na to małżeństwo;
akoż odmówiłam panu Nieczui. On atoli, lubo starałam się odmowę mo ą w ak na -
grzecznie szy sposób ułożyć, przy ął ą z niechęcią, z wielkim gniewem i z przekleństwem
prawie na dom nasz i całą roǳinę ze Źwiernika od echał i dotąd się nie pokazał. Ja zanad-
to poważam sobie pana Nieczu ę, zanadto z wielką przy aźnią estem dla niego, zanadto
zresztą dbam o przyszłe szczęście i spokó mo e córki, ażebym gniewowi takiemu na
mnie i na całą mo ą familię mogła dać żywić się dłuże albo żebym przed ułagoǳeniem
go nie omĳała rzeczy takich, które by go eszcze mogły rozżarzać. Może a tu oględność
mo ą za daleko posuwam i może to wszystko wcale est niepotrzebnym, ale to trudno;
byłam sama świadkiem, akie okropne skutki nieoględna rekuza sprawiła w pewnym do-
mu w dawnym naszym sąsieǳtwie i po prostu się bo ę. Nie mam tedy nic przeciw panu
Lgockiemu — mówiła pani stolnikowa — i owszem, zezwalam; ale pierwe całego sło-
wa mo ego nie dam, póki waszmość nie postaracie się o to, aby mć pan Nieczu a zd ął
przekleństwa i groźby swo e ze mnie i domu mo ego”.

Zatrzymał się w tym mie scu Sto owski, a a, który przez cały ten czas nawet oddech
zatrzymywałem w piersiach, zaczerpnąłem cokolwiek powietrza i odetchnąłem. Jawno
mi uż teraz było, że doskonałą prawdę mówił Sto owski; awno i to, dlaczego stolnikowa
wymaga ode mnie słowa na to, że żadnego nie będę miał gniewu dla nie ani dla Zosi;
pamięć Murdeliona i ego gniewu stała e żywo przed oczyma… obawiała się znaleźć dru-
gą taką samą dozę diabelskiego spec ału we mnie… Ale nie bó cie się! Pomyślałem: nie
podług wy ątków należy sąǳić luǳi na świecie, nie podług tych, którzy się wyszczegól-
nia ą i wynoszą nad ogół!… Ja się nie gniewam. Jam niczym nie wystąpił nad masę, am
tylko est zwycza ną i równą innym cząstką milionowego ogółu, a żadnego wywyższenia
nie pragnę; a ży ę w kąciku i postępu ąc wedle odwiecznych praw boskich i obycza ów
luǳkich, które mam przekazane od o ców, nie chcę niczego więce , tylko być zawsze
tym, czym byli oni. I byle tylko nikt wyższych praw sobie nie rościł nade mnie, bylem
a został po staremu omnibus par, nemini inferior³⁸⁹, to więce niczego nie zapragnę i do
wywyższenia albo wyszczególnienia się nie uży ę ani gniewu, ani złości, ani gwałtu, ani
żadnego innego naǳwycza nego środka; a eżeli mi Bóg dał akowe cnoty lub zdolno-
ści, to i te niecha się spalą na ołtarzu wspólnego dobra, wraz z milionami cnót innych
mo ego zakonu, przez nikogo nieznane i nienagroǳone, tylko Twoim oczom widome,
o Panie wielki! Abyś mi e policzyć mógł kiedyś, kiedy z otwartym całego życia mo ego
sumieniem stanąć mi przy ǳie przed Tobą. Ja się nie gniewam i nie gniewałem się ni-
gdy, a eżeli dnia ednego akich cierpkich słów kilka wyleciało z ust moich przeciwko
bezbronne kobiecie, przeciwko matce te niewinne istoty, która mi się stała wszystkim

³⁸⁹omnibus par, nemini inferior (łac.) — wszystkim równy, od nikogo nie niższy. [przypis edytorski]
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na świecie, to była to racze gorąca skarga na los mnie przeciwny, niżeli zła chęć aka
dla domu tego, pod którego dachem szukałem szczęścia na całe życie. I było to w same
rzeczy. Od dnia, w którym z taką furią wy echałem był ze Źwiernika, daleko więce my-
ślałem nad tym, ak by stolnikową na nowo dla siebie przebłagać, ak by e gniew słuszny
i sprawiedliwy zd ąć ze siebie samego, niżeli żeby sobie gniew aki na nią żywić lub roz-
żarzać. Vana zresztą sine viribus ira³⁹⁰ i cóż by mnie było po moim gniewie?… Dla mnie
matka te , którą kochałem nad życie, była osobą świętą i nietykalną i gdyby mi przyszło
było iść na wieczną nęǳę lub śmierć z e przyczyny, to eszcze nie byłbym nigdy potrafił
trzeźwymi usty rzucić złe słowo na nią, a nie dopiero pod ąć aki niegoǳiwy uczynek. O!
Tak było, i pewnie tak było! — Jam w niczym nie był podobny do Murdeliona. Ale… —
myślałem długo i z natężeniem… — ale cóż za odpowiedź dać Sto owskiemu? Wyprzeć
się by na mnie szego na dom Strzegockich gniewu, znaczyło to po prostu błogosławić
Lgockiemu do ołtarza ze Zosią; przyznać li się do gniewu, którego ani cienia nie było
w mym sercu? — ak to uczynić? Ale rozum, ów niezmordowany rachmistrz duszy czło-
wiecze , ów nieubłagany nieprzy aciel wszelkich odpowieǳi stanowczych, czegóż to nie
doraǳi? Rzekłem tedy do Sto owskiego:

— Cóż Zosia na to?
— Zosia est eszcze ǳieckiem prawie — odpowieǳiał mediator — nie może ona

w tak ważne rzeczy mieć swo e opinii.
— Jak to! — zawołałem. — Toż nawet tuta swo e opinii mieć nie bęǳie, gǳie o nią

samą iǳie, gǳie iǳie o e szczęście doczesne, o e życie całe, o e edyne i wszystko na
świecie? O świat! O luǳie! — zawołałem z żalem i ze łzami w oczach zacząłem choǳić
po izbie. Sto owski stał oparty o krawędź stołu i nie przerywa ąc mi wcale, patrzył, ile
mi się zdawało, ze szczerym współczuciem na mnie. Milczenie to trwało długą chwilę;
a ustawicznie choǳiłem po izbie i im więce się przezwyciężałem, aby się w żalu utulić,
tym mocnie mi się serce ściskało i tym obfitsze łzy wyciskały mi się z oczu. Już i rozum,
który znów swo ą podsuwał radę, umilknąć musiał przed nawałą uczucia. Aby ednak to
akoś zakończyć nareszcie, stanąłem i łka ącym głosem spytałem Sto owskiego:

— Czegóż wy chcecie ode mnie?
To zapytanie mo e przyniosło na lepszy skutek. Skoczył on bowiem zaraz do mnie

i także ze łzami w oczach porwał mnie za rękę, a ściska ąc ą mocno, rzekł:
— Przebacz mi, panie bracie! Poznałem cię inszym, a wiǳę cię wcale inszym. Gdybym

był o tym pierwe wieǳiał, co teraz wiǳę, nie byłbym się nigdy pod ął tego orędownictwa.
Kto by nie szanował praw serca, tego na przednie szego kle notu w człowieku, ten niewart
nazwiska człowieka. Przebacz mi, panie bracie!

— Nie gniewam się nic a nic i na nikogo się nie gniewam — odpowieǳiałem, ści-
ska ąc mu rękę z afektem — ale własną ręką swego serca zabĳać nie będę. ǲięku ę tobie,
że mnie rozumiesz, i Bóg est świadkiem moim, co myślę, ale nikomu nic odpowiadać
nie będę. Niech sobie robią, co chcą.

Chwilę eszcze rozmawialiśmy z sobą w te izbie, wypowiada ąc sobie wza emne senty-
menta; a właśnie kiedy świece przynoszono do sali, poobcierawszy się z łez i odetchnąwszy
po kilka razy, powróciliśmy do reszty kompanii. Tam, nie wiem z akiego powodu, ale
zapewne wskutek akiegoś źle wyrozumianego gestu Sto owskiego albo wskutek fałszy-
wie wyczytanego które ś z naszych twarzy wyrazu, ledwie com wszedł, zaraz ów drugi
Lgockiego towarzysz, pan Kąkolnicki, przybliżył się do mnie i wyciągnąwszy obiedwie³⁹¹
ręce, rzekł:

— W imieniu Lgockich i całego pani stolnikowe domu barǳo ǳięku emy wasz-
mości; nigdy nawet nie spoǳiewaliśmy się inacze .

— Za cóż to mi waszmość ǳięku esz? — zapytałem zǳiwiony, cofa ąc się przed
nienależącym mi się komplimentem.

— A ǳięku emy waszmości, żeś był tak łaskaw…
— Ale, przepraszam — zawołałem — a wcale nie byłem łaskaw.
— Jak to! — zawołał znów on, odskoczywszy. — Czy być może?
— Może i est! — odpowieǳiałem. On też na to z nieukontentowaniem:

³⁹⁰vana sine viribus ira (łac.) — próżny est gniew bez siły. [przypis edytorski]
³⁹¹obiedwie (daw.) — ǳiś popr. forma: obydwie. [przypis edytorski]
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— A to osobliwa³⁹²! Nigdy nie myślałem, żeby się nalazł³⁹³ kto taki.
— Mości panie! — przerwałem mu. — Czy mo e uczynki się panu osobliwe wyda ą

czy nieosobliwe, to mi edno! Zresztą muszę waszmość uważnym uczynić na to, że tu
wcale nie mie sce po temu, aby dysputować o tym, chyba że chcecie prywatne sprawy
koniecznie na widok publiczny wywlekać.

— Ta sprawa — rzecze on — gdyby się i przed całą Europą wywlokła, nic nam pewnie
pod żadnym względem nie zaszkoǳi.

— Może i zaszkoǳi.
— Nie zaszkoǳi!
— Ale powiadam, że zaszkoǳi.
— Zaszkoǳi, ale nie nam.
— Otóż wam właśnie zaszkoǳi, bo wyście niedorzeczność zrobili, nie a.
— Jakąż to niedorzeczność?
— Toż to dorzecznie est — zawołałem — przy eżdżać do konkurenta po to, aby

swo e pannie pozwolił iść za innego!
— Cha, cha, cha! Otóż to osobliwa! — zawołał pan Fredro, a Sto owski w te że chwili

usiadł przy nim na kanapie, da ąc oczywiście tym do poznania, że od wszystkiego ręce
umywa. Tymczasem zaś Lgocki wstał z krzesła i stanął po stronie Kąkolnickiego, który
tuż rzekł:

— Przepraszam waszmość pana, nie ten est niedorzeczny, który łagodnie prosi o to,
iżby mu nie przeszkaǳano w konkurach, ale ten właśnie, który się sroży na próżno i upiera
przy tym, co być nie może. — A a mu na to:

— Co mi waszmość gadasz trzy po trzy? Sameś głupstwo zrobił i teraz składasz e na
drugiego! Co waszmość wiesz, co być może, a co nie może!

— Wiem barǳo dobrze — rzekł on — waszmość te panny nigdy nie dostaniesz;
tak uż est zapisano.

— A żeby tam było i na kamieniu ryto, to a wam powiadam, że wy e dostaniecie!
— Otóż dostaniemy! — zawołał Lgocki. — Pani stolnikowa dała nam słowo.
— Nieprawda! — krzyknę. — Nie dała!
— Dała słowo! — zawołał znów Lgocki. — I żebyś wieǳiał, Niecu a, żebym cię zaraz

zabił, kiedy byś chciał temu pseskaǳać!
— Pó ǳiesz ty z twoim zabĳaniem! — krzyknąłem na niego. — Patrza że, aki mi

heros! — A wtem pan Bal wstał z kanapy i stanąwszy po mo e stronie, rzecze grubym
głosem:

— Hola, mości panowie! O co to choǳi?
— O co choǳi, to choǳi! — krzyknie na to Lgocki uż w pas i. — Co wasmości do

tego?
— Co mnie do tego? — zawołał Bal. — To bęǳiecie na cuǳy dom na eżdżać i burdy

w nim robić! Otóż a wam powiadam, że panny nie dostaniecie i że pan Nieczu a dostać
ą musi! Co to myślicie? To est sprawa ǳiś całe ziemi. Obraziliście nas tu wszystkich,
bo tu nie po edynkiem, mospanie, tu wszyscy za ednego i eden za wszystkich.

— Nie damy się napadać — krzyknął znów Lgocki — tu się z nami wybĳcie! —
i dodał z płaczem. — Niechze mnie uz zaraz zabĳą!

— Tu się z nami wybĳcie! — powtórzył z ferworem Kąkolnicki i poczęli się brać za
szable. Pan Bal też zaraz dobył karabeli i kiedy a, pośród krzyku i zamięszania porwawszy
akąś serpentynę z kąta, tuż chcę stawać do bitwy, woła Bal uż rozogniony: „Tu stawa ,
po prawe !” — Przeskoczyłem na prawą stronę i za edną sekundę bylibyśmy uż ak Bóg
w niebie uderzyli, ale wtem otworzyły się drzwi z łoskotem i w tymże samym momencie,
kiedy w sieni dawał się słyszeć głos kobiety woła ący: „Dlaboga! Gǳie pan? Gǳie pan?”
— wpadła owa zna oma nam karczmarka do sali i rzuciwszy się na pierw pomięǳy nas,
a potem mnie do nóg, zawołała:

— Ach, panie, co się tam stało w Źwierniku!
— Co się stało? — krzyknąłem przerażony i pałasz upuszcza ąc ku ziemi.

³⁹²osobliwa (daw.) — w domyśle: rzecz, sprawa; ǳiś racze : to osobliwe. [przypis edytorski]
³⁹³nalazł (daw.) — ǳiś: znalazł. [przypis edytorski]
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— Ach! Panie! — odpowieǳiała ona, nie mogąc mówić dale , bo była naǳwycza nie
zmęczoną i prawie omdlewa ącą.

Pan Fredro i Sto owski, którzy dotychczas nieruchomie sieǳieli na kanapie, zerwali się
i przybiegli do nas; myśmy także, pospuszczawszy pałasze, skupili się razem i okrążywszy
tę młodą niewiastkę, wypytywali:

— Co, co tam się stało?
— Pozaprzeszłe nocy… panie… — mówiła ona drżącym i przerywanym głosem —

napadł ktoś zbro nie na dwór źwiernicki.
— Napadł! — krzyknęliśmy obadwa z Lgockim prawie ednocześnie. — I cóż uczynił?
— Napadł… i porwawszy panią stolnikową, wywiózł ą gǳieś het!… Bóg wie dokąd.
— Boże! A Zosia? — zawołałem, blednie ąc cały i drżąc po wszystkim ciele.
— Wszyscy reszta zostali.
— He ! Zaprzęgać mi czym pręǳe do wózka — zawołałem, wybiega ąc do sieni.
— I nam zaprzęgać! I nam zaprzęgać! — wołali inni i uż się robił gwar i zamięszanie.

Lgocki tylko eszcze rzucił mi się na szy ę, woła ąc: „Psebac, panie Niecu a! Ratu Zosię, a
dam milion pienięǳy!” — Kąkolnicki zaś, kręcąc się tędy owędy, mówił sobie pod nosem:
„Tu nie ma co robić, trzeba stolnikową ratować!” — Sto owski rwie mnie w tę stronę,
Bal w drugą, inny w inną; ale a uż nie wieǳiałem, gǳiem est i co się ǳie e ze mną,
więc także, biega ąc od kąta do kąta, zawołałem eszcze podstarościego i krzyknąwszy mu
w ucho: „Kołkiem, waszeć, w moim poko u”, wskoczyłem a z Lgockim w eden wózek,
Sto owski z Kąkolnickim na drugi i ruszaliśmy nocą i cwałem do Źwiernika.

A ǳiało się to w dniach pierwszych miesiąca kwietnia; ziemia się rozmarzała, śnie-
gi topniały ustawicznie, pora była dżdżysta i wielka roskal³⁹⁴ po drogach, więc łamały
nam się w te podróży koła u wozów, wylatywały szprychy, odpadały i gubiły się lusznie,
grzęźliśmy w wielu mie scach; pomimo to ednak dnia następnego po południu poka-
zała nam się wieś Źwiernik pomięǳy dwoma podłużnymi piaszczystymi garbami, nad
akąś małą rzeczką w dole wyciągniętą, i taka cicha, taka spoko na, ak zawsze, i akby
o niczym niewieǳąca. Nareszcie i dwór nam się pokazał ze swoimi białymi zabudowa-
niami, malowanymi dachami i gładkim przed sobą ǳieǳińcem, ale i na nim eszcze nie
wiǳieliśmy żadnych śladów za azdu lub gwałtu. Dopiero w środek w echawszy, u rzeli-
śmy trochę niezwycza nego ruchu około domu; dwa wozy naładowane i uprzężone stały
przed gankiem, sługi się tu i owǳie kręciły, gromadka chłopków stała z pospuszczanymi
głowami przed oficyną i gwarzyła pomięǳy sobą, a ǳiadek o lasce oparty stał w ganku
i orzeźwiony czy ważnością wypadku, czy akie ś sprawy przedsiębrać się ma ące , gło-
śne wydawał rozkazy i rozporząǳał. Mąż ten w ową chwilę odmłodniał był o połowę lat
swoich, a ponieważ ślady setnego wieku i strupieszałości prawie grobowe wciąż na nim
widne były, więc wydał mi się na razie, akby aki od wieków uż w trumnie spoczywa ący
prao ciec, który, nową zbuǳony wo ną, wyszedł z grobu na chwilę.

Kiedyśmy za echali w ǳieǳiniec i dla owych wozów ładowanych, zastępu ących nam
mie sce za ezdne, opodal stanęli od ganku, starzec przyłożył dłoń wyciągniętą do czoła
i mocnym głosem zapytał:

— Czy Nieczu a przy echał?
— Nieczu a, panie cześniku, Nieczu a! — zawołałem, wyskaku ąc z wózka, a przy-

biegłszy do starca, rzuciłem mu się w ramiona i popłakaliśmy się obadwa.
— Wieǳiałem, że mi nie odmówisz pomocy — rzekł pan cześnik po chwili, wy-

puszcza ąc mnie z swo ego ob ęcia i łzy ociera ąc. — Kiedyż posłaniec przy echał?
— Posłaniec? — zapytałem zǳiwiony. — Ja żadnego nie wiǳiałem posłańca. Przy-

padkiem tylko się dowieǳiałem.
— Przypadkiem? No! Wszystko edno. Wiesz, co się stało. Ja ǳiś wy eżdżam, bę-

ǳiesz mi towarzyszył?
— Ale z całego serca, mości dobroǳie u, wszakże po to tu przy echałem.
— Ale bo to sto mil drogi — rzekł starzec.
— A gdyby i tysiąc! — rzekłem w zapale. — I gdyby przez ogień i piekło, pewnie się

nie ustraszę i możesz egomość liczyć na mnie akby na syna.

³⁹⁴roskal — roztopy. [przypis edytorski]
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— Niechże ci Bóg nagroǳi, kochany Marcinie — rzekł starzec, nachyla ąc się ku
mnie i cału ąc w głowę. — Znam się na luǳiach i wiem, czego w kim szukać.

To mówiąc, pan cześnik wziął mnie pod ramię i nie wita ąc się cale z tamtymi, pro-
waǳił mnie do poko ów. Tamci ednak postępowali za nami. Ale ledwie cośmy weszli
w próg sali, natychmiast Zosia, która, zawinięta i uż do podróży ubrana, ze spuszczoną
główką sieǳiała pod oknem, u rzawszy nas, zerwała się nagle i akby strzała wypuszczo-
na z łuku skoczyła ku mnie i z głośnym krzykiem: „Pan Marcin!” — rzuciła mi się na
piersi. Była to scena, akie nigdy uż potem nie doświadczyłem w życiu. Sam nie wiem,
co się ǳiało ze mną natenczas, ale to pewna, że akie tylko uczucia i ile tylko miałem
ich w sercu, wszystkie się w duszę mo ą wylały. Mógłbym był i śmiać się, i płakać, i iść
na armaty, i rzucić się na kolana przed Boga, i skonać nawet bez smutku i żalu w one
chwili. I wszystkich to rozczuliło. Ledwie co bowiem Zosia, spostrzegłszy swo ą nieuważ-
ną prędkość, odstąpiła ode mnie, zaraz mnie ǳiadek znów porwał w ramiona, z drugie
strony Sto owski całą twarz mi obcałował i łzami obmazał, Lgocki, głośno płaczący, rzu-
cił się na kolana przede mną, Kąkolnicki z przy acielskim współczuciem ściskał mnie za
rękę. Zuzia tylko edna, sieǳąca na kanapie, po te scenie całkiem zimnym i lodowatym
głosem rzekła do mnie:

— Jak się ma pan skarbnikowicz?
Ale a uż nie uważałem na to ani odpowiadałem, tylko wyrwawszy się z onych przy-

acielskich uścisków, w też pędy pobiegłem za Zosią, która, wstydem zarumieniona, zaraz
się wysunęła do przyległego poko u. Tam, przystąpiwszy do nie i ściska ąc ą za obydwie
ręce, rzekłem z przepełnionego serca:

— Zosiu! Nadroższa nad wszystko na świecie!… Jakiegoż to potrzeba było nieszczęścia,
abyśmy się znów wiǳieć mogli! — Na to ona ze łzami i głosem cichym a łka ącym:

— Nie opuszcza pan nas, biedne sieroty!
— O! Nie opuszczę was uż ani krokiem, a ciebie, da Boże, aż do śmierci.
Zosia mnie na to ścisnęła za rękę i tuż chciała coś mówić, ale w te że chwili wszedł

ǳiadek, mówiąc głośno:
— Mó Nieczu a, da uż teraz pokó karesom, bęǳiesz miał dosyć czasu na to i potem.

Chodź no ze mną, wszakże mamy co z sobą pomówić.
Na ten głos niespoǳiewany Zosia odskoczyła ode mnie, akby ptaszek po strzale;

a zaś wziąłem pod ramię starca i przeszliśmy do dalszego poko u, gǳie on, usiadłszy
w krzesło, na pierw rzekł do mnie:

— Dobry chłop z ciebie, ale eszcze pstro w głowie.
— Panie dobroǳie u — odpowieǳiałem a na to — Bóg świadkiem moim, że mi się

serce kra e na wspomnienie tego nieszczęścia, które was nawiǳiło, ale radość i smutek
w te chwili pomięszały się we mnie, że sam nie wiem, któremu się oddać na pierwe .

— Nic w tym nowego — odparł pan cześnik — na to człowiek ma serce, aby czuł
wszystko, co go z bliska dotyka. Ale znów na to ma rozum i sumienie, aby nie trawił
darmo czasu nad bezużytecznymi żalami, tylko aby przysposabiał środki ratunku. Więc
wiesz, co się stało?

— Wiem, panie.
— Wykraǳiono córkę mo ą, porwano ą gwałtem, po zbó ecku. I wiesz, kto to zrobił?
— Nie wiem na pewno, ale się domyślam; podobno Murdelio.
— Tak est, on! Ignacy, ten diabeł wcielony, który, zakochawszy się w nie za młodu

i dostawszy rekuzę, poprzysiągł mnie zemstę wieczystą i teraz ą wykonywa! Spoǳiewałem
się tego, ale nie mogłem temu zapobiec. Trudnoż, miałem nadworną utrzymywać milic ę,
aby dom pilnować od niego; trudno uciekać było przed nim za granicę, kiedy by to się na
nic nie zdało; trudno rozprawiać mi się z nim ǳisia na rękę, kiedym uż stary i zakrzepły.

— Ja się z nim rozprawiłem po trochę przed kilkoma dniami — rzekłem na to ǳiad-
kowi — ale cóż to pomogło!

— Jak to? Ty z nim? A gǳież to było?
Opowieǳiałem tedy ǳiadkowi wizytę Murdeliona u mnie i wszystko, co się stało.
— O! Nieszczęśliwy! — rzekł on na to. — Toż to dlatego on się w zimie na to

odważył.
— Ha! Być może! Ale cóżem a temu winien?
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— Tyś nie winien — rzekł ǳiadek — i nikt z nas nie winien. Ale niechże się ma
na baczności ten, który winien! Ja wiem, gǳie go szukać, a kiedy zna dę!… Stary estem
i obydwiema nogami sto ę uż w grobie!… ale kiedy go zna dę!… — wołał ǳiadek, trzęsąc
się cały i zaciśniętą pięść prawą podnosząc do góry, ale a go wstrzymałem, mówiąc:

— Niech się egomość nie irytu e; przy boskie pomocy wszystko się to zrobi, ak
przynależy, a chybaby uż żadne cnoty w luǳiach nie było, żeby nam nie pomożono
w tym razie.

— Da no pokó ! — przerwał mi starzec, uspoka a ący się uż cokolwiek. — Wiem
a, co liczyć na kogo. Szlachta oszmiańska była mi o cem niegdy i opiekunem opuszczone
fortuny; potrafi ona być mi ǳiś bratem i pomocnikiem. Więc słucha mnie, wasze. Córkę
mo ą wykradł Ignacy i zawiózł ą precz do siebie, aż na swó zamek. Pan Strzemeski,
który trzyma Strzegocice od mo e córki, pęǳił za nim zaraz naza utrz i nie dopęǳił go
wprawǳie, ale po droǳe odpytał. Bryką i wozem, zaprzężonymi po cztery konie, popęǳił
on przez Pilzno ku Mielcowi. Na razie można mu było zabiec drogę i odbić, bo nie miał,
tylko pięciu luǳi trochę uzbro onych przy sobie, ale ǳisia uż nie ma co myśleć o tym.
Musi on być uż gǳieś koło Lublina, bo to psimi drogami popęǳiło to licho. Nie ma
więc inne rady, tylko trzeba echać za nim. Ja tam mam wioskę w ego sąsieǳtwie, mam
luǳi przychylnych, całą szlachtę zna omą i kocha ącą, est więc punctum oparcia się. Ale
a nie po adę tędy, bom a uż stary i słaby, i niezaradny w podróży; a po adę za gościńcem
na Kraków, na Warszawę, na Grodno. Przy adę o kilka dni późnie wprawǳie, ale tym
pewnie , a przez ten czas mam naǳie ę, że ą tam Pan Bóg bęǳie miał w swo e opiece.
Zresztą, eǳie Zosia ze mną, akże mi się puszczać na małe drogi?

— A panna Zuzanna?
— Panna Zuzanna zosta e z panią Strzemeską na gospodarstwie w Źwierniku. Nie

barǳo tego potrzeba, bo któż wie, kiedy powrócimy, a pewno uż nigdy, ale kiedy echać
nie chce, to cóż e zrobię?

— Pewna to — rzekłem — że trudno przymusu używać, ale wiǳi mi się, że kiedy
państwo wy eżdżacie, to uż lepie by, ile możności, zabrać się ze wszystkim. Kto wie,
ak tam długo posieǳieć wypadnie? A eżeli tu choǳi o mć pana Konopkę, toż przecie
konkurent…

— Ale gǳie tam! Konopka sam chce echać z nami, ona nie chce. Niechże sobie
sieǳi. Więc słucha że. Kiedyś tak dobry, że się ofiaru esz echać z nami, to edź. My ǳiś
wy eżdżamy na noc do Koszyc, do Konopki, gǳie on uż ǳiś rano wy echał, aby nam
nocleg przyrząǳić, utro bowiem zawczasu chcemy być w Krakowie i zapewne cały ǳień
tam zabawimy; więc ty edź z nami do Tarnowa, stamtąd sobie wyszlĳ kogo do domu, abyś
akoś na ten czas gospodarstwem zarząǳił i przez to straty akie ś nie cierpiał, a potem
nas dopęǳisz gǳiekolwiek na droǳe albo i w samym Krakowie.

— Hm! Boże mó ! — rzekłem na to. — Ja tu ani koni nie mam takich ze sobą, ani
powozu, ani Węgrzynka… A! No! Jakoś to bęǳie; niech egomość bęǳie spoko ny.

To rzekłszy, wybiegłem do Zosi spytać się o mo ego Węgrzynka. Ale ku wielkiemu
zǳiwieniu dowieǳiałem się, że był, ale dwa dni eszcze przed owym pani stolnikowe
nieszczęściem wziął kartkę wieczorem i miał zaraz od eżdżać. Więc a, niezadowolony tą
wiadomością, a wieǳąc o tym, że ogrodnik miał być wta emniczony w tę całą sprawę,
pobiegłem do niego, ale i tam eszcze nie dowieǳiałem się nic takiego, co by mnie choć
na domysł ego dotychczasowego zniknienia naprowaǳić było mogło. Ogrodnik bowiem
tylko potwierǳił to, co mi powieǳiała Zosia, doda ąc, że ile emu się zda e, pan Mighaza
musiał po echać na Tarnów, bo się barǳo uskarżał na małe drogi, że były złe i barǳo
błotniste. Tak tedy, pozbawiony na wiernie szego sługi mo ego i nie ma ąc nawet czasu
do namyślenia się nad sposobami odszukania, musiałem pobiec na powrót do ǳiadka,
którego uż ubranego w szubę i żegna ącego się z domownikami zastałem w ganku.

— Mó Nieczu a — rzecze on do mnie — wszystko uż gotowe, eno na ciebie cze-
kamy.

— Jam także gotów — odpowieǳiałem, bo mo e konie uż także zaprzęgnięte stały
przed oficyną.

— Niechże Zosia eǳie sama z służebną, a a siądę do twego wózka; bęǳiemy z sobą
rozmawiać przez drogę.
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Tak tedy Zosię wsaǳiliśmy do powozu, a sami, pożegnawszy się z Zuzią i z panią
Strzemeską, pozosta ącą z łaski swo e na gospodarstwie w Źwierniku, i oddawszy dom
ten nieszczęśliwy Panu Bogu w opiekę, ruszyliśmy w drogę. Tamci trze panowie, smut-
ni i cale skonsternowani, to pani stolnikowe nieszczęściem, to zimnym i obo ętnym ich
przy ęciem przez ǳiadka, wlekli się akie pół mili za nami, a nareszcie, znuǳeni powol-
nością podróży nasze , minęli nas i zniknęli nam z oczu.

Ja zaś, wrzeszcząc przez całą drogę każde słowo ǳiadkowi w ucho, że aż mi gardło
ochrypło, tak się z nim umówiłem, aby kontynuu ąc swo ą podróż, cale się nie zatrzy-
mywał przeze mnie i nie uważał na to, gǳie i kiedy z nimi się z adę.

— Że się z wami z adę — powiadałem ǳiadkowi — to pewna, ale teraz nie umiem
mie sca oznaczyć, bo przyznam się egomości, że bez koni i sługi, a nawet bez potrzebnych
do tego pienięǳy, że nie wspomnę uż o pozostawionym tak na bożą opiekę gospodar-
stwie, w tak daleką podróż puszczać się nie mogę, tym też barǳie , że ma ąc całą prawie
fortunę w domu i w gotowiźnie, kiedy by eszcze i tego chciało nieszczęście, mógłbym
z Oszmiany wrócić do czterech węgłów i wiekuiste golizny. Jedź zatem, egomość, spo-
ko nie i bez żadne przerwy, a a czy ǳień, czy dwa dni eszcze się zabawię w Tarnowie,
to zawsze was na gościńcu mięǳy Krakowem a Warszawą dogonię.

Tak powieǳiałem ǳiadkowi, ale kiedy mi się przyszło z nim, a osobliwie z na droższą
i przez łzy na mnie patrzącą Zosią pożegnać w Tarnowie, to mi się strasznie duszno zrobiło
około serca, bo mnie z edne strony miłość, z drugie obowiązek kawalerski, a z trzecie
obowiązek dla mo e fortuny w takie wzięły obroty i na tak niebezpieczny szańc wystawiły
sumienie mo e, że trzeba było prawǳiwe łaski boże , abym cały wyszedł z te fatalne
okaz i.

Jednakże za pierwszym postępu ąc natchnieniem i cale nie czeka ąc na to, czy mi się
gǳieś przypadkowo nie wyna ǳie w Tarnowie Węgrzynek, zaraz te nocy eszcze pchną-
łem Żydka na ętego konnym wózkiem do siebie z takim do podstarościego rozkazem, aby
mi natychmiast na ǳień i noc przysyłał cztery konie, pakowny karabon, sukni i bielizny,
co trzeba, i szkatułkę podróżną, w które było tysiąc czerwonych złotych. To uczyniwszy,
trochę spoko nie szy położyłem się spać w liche , ak zwycza nie u nas, gospoǳie.

Owóż wyprawiwszy onego Żydka do Bóbrki i cale uspoko ony tym zaraǳeniem sobie
a pewny, że uż bez żadne przeszkody będę mógł przedsięwziąć oną, tyle dla mnie ważną
i obiecu ącą podróż na Litwę, wstawszy drugiego dnia rano, znalazłem się rzeźwym i sil-
nym, i w dobre fantaz i. Więc ubrawszy się prędko, zarzuciłem na siebie szubę i zamiast
szabli, na którą u nas uż niechętnym okiem patrzano po miastach, wziąwszy tylko dobrze
okuty czekanik do ręki, szedłem na mszę św. do anciszkańskiego kościoła.

A ǳiało się to akoś dni kilka po środopoście i wszęǳie po kościołach odprawiały Obycza e, Religia,
Pobożność, Krew,
Cierpienie

się nabożeństwa piękne i stateczne. W anciszkańskim kościele, lubo tak rano, ludu uż
było pełno, ciężko się nawet było przecisnąć, a nie tak dla natłoku, ak dla towarzystwa
kapników, czyli biczowników, którzy o te porze właśnie przyszli byli z proces ą do kościoła
i swo ą nabożną praktykę odbywali.

Kapnicy było to towarzystwo luǳi pobożnych, złożone zwycza nie z mieszczan bo-
gobo nych, szlachty po miasteczkach osiadłe albo innego gatunku subiektów, których
światowego znaczenia trudno zresztą oznaczyć dokładnie, bo nie opowiada ąc się nikomu,
tylko pomięǳy sobą się znali i twarzy swo e nigdy nie pokazywali. Zawiązywali się oni,
ak w akim mieście, albo zwycza nie raz tylko do roku, i to w ostatnią zapustną nieǳie-
lę, właśnie przed poczęciem czterǳiestogoǳinnego nabożeństwa; przez cały Post Wielki
praktykę czynili, a po rezurekc i znowu się rozwiązywali, żegna ąc się, komu by Bóg dał
doczekać, znowu aż do przyszłego roku. Zakon ten ile ze świeckich luǳi i na pewien czas
tylko złożony a żadnym dożywotnim ślubem niezwiązany, nie miał też żadnych innych
ani względem świata, ani Kościoła obowiązków, tylko te, które sam włożył na siebie.
Toż praktyka tych kapników ograniczała się tylko na coǳiennym nabożeństwie, społem
i wza emnym siebie biczowaniu, skąd ich także w niektórych mie scach biczownikami
zwano. A robili to tak; rano zawsze przed nabożeństwem schoǳili się wszyscy u swego
starszego, tam rozbierali się z szat wierzchnich i koszul i brali na siebie długie płócienne,
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szarego koloru wory, które były rozprute na plecach, a rozpory te poprzykrywane kap-
kami tak, że za pociągnieniem sznurka z łatwością się otwierały, nagie plecy odsłania ąc
do biczowania. Na głowach mieli długie, śpiczaste, także płócienne kaptury, które całą
głowę zakrywały i tylko na oczy miały z przodu powycinane otwory, zresztą opasywali
się w stanach szarymi także sznurkami, z ogórkami³⁹⁵ na kształt mnisich, poświęcanymi
albo o aki obraz cudowny pocieranymi. Każdy z tych kapników niósł w lewe ręce świecę
woskową i książkę do nabożeństwa, który czytać umiał, a który nie, to różaniec; w pra-
we każdy miał dyscyplinę z opiekanymi na końcach rzemykami, które często eszcze były
opatrzone drutami albo metalowymi gwiazdami, aby ciało do krwi szarpały. Wychoǳąc
z domu swego starszego, szli proces ą ordynkiem; więc naprzód starszy z krzyżem drew-
nianym w obydwóch rękach, potem bractwo parami, a na koniec dwóch eszcze także
kapników, ale uż niby to marszałków, bo ci mieli potężne laski w rękach, którymi pew-
ne naprzód umówione znaki dawali, bo mówić żadnemu nic wolno nie było. W takie
proces i przychoǳili do kościoła i w takim porządku stali, klęczeli i krzyżem leżeli po-
mięǳy ławkami wzdłuż nawy. Przyszedłszy, za danym znakiem przez marszałków, zaraz
krzyżem się kładli, a powstawszy, znowu za danym znakiem, obnażali sobie plecy i biczo-
wali się wza em, niektórzy przy biciu doda ąc słowa: ad maiorem Dei gloriam³⁹⁶ albo inne
akieś formułki, których słów ani całkowicie dosłyszeć, ani spamiętać mogłem. Sroga ta
ceremonia do skończenia mszy św. powtarzała się kilkanaście razy, przy czym każdemu
z nich dostawało się po akie kilkaǳiesiąt doskonałych dyscyplin, niektórzy zaś uż w po-
łowie tego czasu byli tak zbici, że im się aż skóra porozpadała na plecach, a przy końcu
krew z nich pluskała na ziemię, a nawet i na lud obok klęczący lub personatów mie skich
w ławach sieǳących. Ja pierwszy raz wtedy wiǳiałem i ten zakon, i ego praktykę i nie
wiem, ak komu, ale mnie się nie zdawała ona być czysto ad maiorem Dei gloriam, tylko
także cokolwiek ad sui ipsius, to est tych praktykarzy augendam famam³⁹⁷, bo czegóż to
czynić publicznie w kościele? Dobrze też mówił szlachcic obok mnie tamże klęczący:

— Gdyby tak na mnie, mości dobroǳie u, to a bym nie pozwolił z domu Pańskiego
robić teatrum dla takich scen barbarzyńskich. Kiedy szewców skóra świerzbi, to niech
sobie daǳą i po tysiąc bizunów, ale w domu, w kąciku, ale niech nie straszą kobiet
i ǳieci po kościołach. Mo a żona na widok te krwi zasłabła tu przeszłego tygodnia i do
ǳiś dnia się eszcze z tego obaczyć nie może.

Tak więc daleko więce czasu strawiwszy na przypatrywaniu się obrzędom owych kap-
ników i na przysłuchiwaniu się opowiadaniom szlachcica niż na przyzwoite , dla które
tam poszedłem, modlitwie, wyszedłem z kościoła, a przeszedłszy ulicami na rynek, zmie-
rzałem prosto do pańskiego domu, to est do one gospody, na które mo a na poczciwsza
karczmarka sieǳiała. Suponowałem, że uż musiała powrócić z Bóbrki i że z nią sobie
eszcze co porozmawiam, że się co przecie dowiem o moim Węgrzynku, o czym wszyst-
kim przedwczora w Bóbrce ani wspominać nawet nie miałem czasu ni pamięci.

Aliści³⁹⁸ ledwie co pominąłem kościół farny i wszedłem w ulicę ku pańskiemu domowi
wiodącą, zastępu e mnie drogę akiś hulta niby z mieszczańska, a niby uż z niemiecka
ubrany, mówiąc srogim głosem:

— Aha! Tuś mi ptaszku! Poczeka , uż mi nie u ǳiesz teraz z ręki!
— Cóż to? — rzekłem, zaǳiwiony taką bezczelną napaścią wśród dnia białego. —

Rozbó w samym środku miasta?
— Na rozbo a rozbó ! — zawołał on, podczas kiedy luǳie zaczęli się pomału groma-

ǳić około nas. — To luǳi bęǳiesz strzelał ak ptaki? Ha!
Dopiero mi się przypomniała owa burda u karczmareczki, u które strzelałem był

z pistoletu. Na to przypomnienie włosy mi kołkiem stanęły na głowie i strach mnie zd ął
wielkooki; ednakże zebrawszy się prędko:

— Rusza — krzyknąłem — am tu pierwszy raz w mieście i nie strzelałem do nikogo!
— To rzekłszy, chciałem iść dale , ale on, hulta , tuż rękę wyciągnął do mo e szyi, woła ąc:

— Stó ! Ani kroku ciebie nie puszczę, pó ǳiesz na odwach!

³⁹⁵ogórek — sznur z węzłami, którym opasu ą się mnisi niektórych zakonów. [przypis edytorski]
³⁹⁶ad maiorem Dei gloriam (łac.) — dla większe chwały boże . [przypis edytorski]
³⁹⁷ad sui ipsius augendam famam (łac.) — dla zwiększenia własne sprawy. [przypis edytorski]
³⁹⁸aliści (daw.) — ednakże. [przypis edytorski]
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Wtedy odskoczyłem od niego i kiedy go to wytnę w łeb czekanikiem, padł. Ja też
w nogi i byłbym uszedł ak Bóg na niebie, ale uż się tumult taki zrobił na ulicy, że ani
rusz przepchnąć się było. On też, hulta , źle trafiony przeze mnie, lubo upadł, ednak nie
stracił przytomności, tylko woła ąc:

— Gwałtu! Ratu cie! Brata mi zabił! Poznałem go! On³⁹⁹ białowłosy — tarzał się
po ziemi i krzyczał. Toteż na ten tumult i hałas, co się wszystko ǳiało prawie w oczach
odwachu, zaraz na raus⁴⁰⁰ zawołano, dobosze uderzyli larum⁴⁰¹, a ront⁴⁰² z pięciu żołnierzy,
wybiegłszy z odwachu, oświecony przez na poczciwszy lud mie ski, o co rzecz choǳi,
i na mó trop naprowaǳony, dopadł mnie zaraz i obskoczywszy, porwał i zaprowaǳił na
odwach. Ledwiem tam wszedł, zaraz mnie znowu obskoczyli oficerowie, sierżanci i inni,
ogląda ąc mnie, długo coś po swo emu szwargotali. Jam się po kilka razy do nich oǳywał
to tym, to owym ęzykiem, mówiąc, żem est człek spoko ny, żem nic nikomu nie winien,
żeby mnie wypuszczono — ale mnie nikt nie słuchał, a z owego szwargotu to tylko
wyrozumiałem, że zaraz komenderowano i rozesłano ronty na wszystkie strony miasta,
była bowiem ta supozyc a, że akiś napad est zamierzony na miasto, któren przeze mnie
wydał się przedwcześnie.

To wyrozumiawszy, barǳo mi się smutno zrobiło na sercu, bo wiǳiałem uż akąś
długą i fatalną historię przed sobą, która kto wie kiedy i aki koniec wziąć może, a powia-
da ąc sobie w cichości tę naukę, że nigdy żadna rzecz lekkomyślna bez gorzkich owoców
się nie obe ǳie, zamyśliłem się sroǳe. Ale nie dano mi długo rozmyślać: zaraz bowiem
przystąpił do mnie akiś żołnierz i zabrawszy z sobą, przeprowaǳił przez kurytarzyk, drzwi
edne żelazne na wielką kłódkę zamknięte otworzył i wtrącił do paskudnego kałauzu.

Boże! Kiedy to sto ąc na progu, przypatrzyłem się te izbie, ako była prawie na pół
w ziemi, ako e ściany były brudne i wilgotne, podłoga zabłocona, proste tapczany wokoło
i wąziutkie ciemne okienko, opatrzone kratami i żelaznymi siatkami, westchnąłem tylko
i pomyślałem: gǳie się było, to było, ale tu się eszcze nie było.

W izbie te , która była duża, akby aka sala zamkowa, a do które trzeba było zstę-
pować po kilku schodkach, ak powieǳiałem, dość ciemno było: więc dopiero po roz-
patrzeniu się chwilowym do rzałem, że nie sam przyna mnie będę w nie sieǳiał, mam
i kompanię. W odległym kącie bowiem, przy stołku drewnianym, służbę stolika odpra-
wia ącym, sieǳiało cztery akieś figury, które grały w kości, a tak były zagrane, żem ich
nawet we ściem moim od te gry nie oderwał. Pragnąc ednak zaraz z kolegami zabrać
zna omość, przystąpiłem bliże , ale akież było zǳiwienie mo e, kiedy pierwszy, który
się z nich zerwał z sieǳenia i do mnie przyskoczył, był mó własny Węgrzynek, Janczi
Mighaza de Isztvanferet.

— O, wierny sodalisie⁴⁰³! — zawołałem do niego. — Toż i tuta mnie nie opuszczasz!
— Janczi stał i milcząc, oczy opuścił ku ziemi.

— No, mówże, błaźnie — rzekłem do niego — akim prawem się tuta dostałeś?
— Jam nic nie winien — rzekł on nieśmiało — wstąpiłem do Tarnowa, bo mnie

panna Zofia kazała wstąpić do karczmarki i powieǳieć, żeby zaraz do Źwiernika echała.
Ona też zaraz po echała, a a zostałem eszcze, bo noc ciemna była. Tymczasem wieczo-
rem w szynkowni acyś tam luǳie pili, następywali na mnie, trochę się z nimi pobiłem,
ront nas wszystkich zabrał i tuta zamknął. Tamtych naza utrz wypuszczono, a na mnie
powiada ą, że a tu człowieka akiegoś ustrzelił w zapusty.

— Hm! Tak powiada ą? Któż to mówi?
— Panowie acyś, którzy tam sieǳą w kancelarii, ale a się wyświadczam, ot, tym

gospodarzem, który także tu sieǳi.
— Jako? Więc i on gospodarz tu sieǳi?
— A ot! — rzekł Węgrzynek, pokazu ąc mi personę quaestionis⁴⁰⁴, który zaraz przy-

stąpił do mnie, mówiąc:

³⁹⁹on (daw.) — ten. [przypis edytorski]
⁴⁰⁰na raus (z niem.) — na wy ście. [przypis edytorski]
⁴⁰¹larum (łac.) — alarm. [przypis edytorski]
⁴⁰²ront (z niem.) — patrol wo skowy. [przypis edytorski]
⁴⁰³sodalis (daw.) — tu: towarzysz, kolega. [przypis edytorski]
⁴⁰⁴quaestionis (łac.) — wspomniana. [przypis edytorski]

  Murdelio 



— Toż i egomościa tuta przymknęli; szkoda, szkoda! Ale to nic nie waǳi, kiedy nas
więce bęǳie, to nas pręǳe wypuszczą.

— Boda byś diabła z adł — rzekłem — z takim argumentem! — a Węgrzynka wzią-
łem na stronę dla dowieǳenia się od niego na razie, ak, kiedy i o co go pytano na
śleǳtwie.

I dowieǳiałem się rzecz krótką: przedwczora stawał przed komis ą i przyznał, że tego
wieczora, kiedy burda była, był ze mną w one gospoǳie, przyznał, żeśmy uspoka ali tę
burdę, płosząc kĳami i wyrzuca ąc z gospody bĳących się, ale że żaden z nas palne broni
nie używał w te akc i ani do nikogo nie strzelał, statecznie twierǳił.

— Wszystko nic, panie — dodał na końcu Węgrzynek — nic nam nie bęǳie; tylko
o to mnie choǳi, żeby mnie na tortury nie brali, bo to człowiek do tego niezwycza ny⁴⁰⁵,
to nie ciężko się z czym wygadać.

— E ! Tak źle nie bęǳie — odpowieǳiałem — trwa tylko statecznie przy tym, coś
uż powieǳiał, bo i a tak powiadać będę, kiedy mnie pytać będą. Zresztą, idź do swo e
kompanii i stara się to samo wmawiać w gospodarza, aby on nam nie bruźǳił i co na
nas nie gadał, a mnie zostaw na chwilę w spoko u, niech no się eszcze nad wszystkim
doskonale namyślę.

— O gospodarza — odpowieǳiał Węgrzynek — niech egomość bęǳie spoko ny,
on nic nie wie, ak się to stało, bo on przecie podczas tego wszystkiego leżał pod żłobem
i dopiero się z awił, kiedy uż było po wszystkiemu. A tu proszę egomości — dodał Janczi
— est listek od panny Zofii — i dobywszy zapieczętowany kartelusz z kieszeni, oddał mi
go.

Tak to Pan Bóg i w na większym utrapieniu eszcze umie wynaleźć dla człowieka
ulgę i pociechę, a nie masz podobno tak ciemne amy ani tak głębokie askini, żeby
tam promień łaski Jego nie doszedł. Czego doświadcza ąc przez całe życie, doświadczy-
łem i wtenczas, bo dotknięty cale niespoǳiewanym nieszczęściem i zamknięty w nie-
zna omym i tak daleko odległym od siebie mieście, znalazłem i sługę swego przy sobie,
i współobwinionego gospodarza pod ręką, i nawet pismo na ukochańsze istoty, które
było prawǳiwym skarbem dla mnie w te chwili.

Kto nie był nigdy więzionym, próżno temu opisywać uczucia i myśli, które pod zie-
mię spuszcza ą się do człowieka; zresztą i nie na wiele by się to komu przydało, bo ak
każde nieszczęście, tak i to podobno każdy człowiek wedle swo ego usposobienia, a każdy
inacze czu e i przy mu e. Miałem sposobność przekonać się o tym w moim późnie szym
życiu, kiedy mi się zdarzało z wielu rozmawiać ludźmi, którzy dla różnych powodów
i w różnych mie scach odsiadywali! Ba! Kiedy i sam eszcze raz późnie zamknięty sie-
ǳiałem, ale gǳie? — oto aż na brytańskich wyspach w angielskie fortecy. Tak to los
ludźmi ǳiwnie pomiatał mo ego czasu.

Ale powraca ąc do rzeczy, to sobie powiadam i drugim po mnie, za krwawym do-
świadczeniem osobiście nabytą, a nie z żadnych piśmideł wyczytaną pozostawiam naukę,
że kto ma czystą i niezachwianą wiarę w sercu i w każde chwili wolny i wyrzutami su-
mienia niezaparty regres⁴⁰⁶ do Boga, ten każde nieszczęście łatwo przeniesie⁴⁰⁷ na sobie
i podczas kiedy inni upadać będą pod lada groźną chmurką, on żyw zostanie pod ogni-
stymi gromami.

Zamknięcie mnie wtenczas do kałauzu i w aspekcie przedstawia ące się obwinienie
o zabicie człowieka — pod rządem rac onalnym, surowym i cale innymi, ak w dawne
Rzeczypospolite , prawami, a do tego eszcze w chwili, kiedy stała przede mną droga
otwarta do tyle upragnionego szczęścia — nie było to niepowoǳenie chwilowe albo ka-
pryśna losu zawistnego chmura, ale był to cios srogi, pod którym i upaść całkowicie,
i zdesperować na wieki nie powinno było być rzeczą ǳiwną ani też niezwycza ną. Jednak
się nie upadło. Zrazu, trudnoż nam to zaprzeczać, wielkie niecierpliwości mnie opanowa-
ły; rzucałem się i targała się we mnie dusza ak w opętanym, pierwsze nocy nachylałem
się nawet ku pro ektowi Węgrzynka, aby kratę wyłamać i uciec albo wybić się z te askini;
ale dnia drugiego, uspokoiwszy się i umitygowawszy modlitwami, mówionymi i czyta-
nymi z książki nabożne , którą miałem ze sobą, całkiem inne myśli mnie nawieǳiły. Sam

⁴⁰⁵niezwyczajny do czego (daw.) — tu: nieprzyzwycza ony. [przypis edytorski]
⁴⁰⁶regres (z łac.) — cofnięcie się, tu: powrót, zwrócenie się. [przypis edytorski]
⁴⁰⁷przenieść (daw.) — znieść, przetrzymać. [przypis edytorski]
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się tego nie spoǳiewałem po sobie, żebym a, w którym natenczas eszcze krew kipiała
akby w ogniu, który na wo nach pod azdowych pierwszą odebrawszy edukac ę, postępo-
wanie prędkie i porywcze drugą w sobie uczyniłem naturą, który (panie Boże! zapomnĳ
mi to przy ostatecznym rachunku) w młodości mo e li przez samą porywczość niema-
ło niewinnych luǳi nakreskowałem, który na koniec tak się po szatańsku targałem po
owe nieszczęśliwe rekuzie — żebym a, mówię, zamknięty mięǳy czterema ścianami,
choć edną dobę mógł wysieǳieć spoko nie. A przecież tak było w istocie — bo i zwy-
kle tak bywa, że im kto zuchwalszy w małych nieszczęściach, tym pokornie szym bywa
w większych.

Sieǳiałem tedy ǳień eden, drugi, i trzeci ak na pokornie , a to tym więce , ile
że w głębi mo ego serca przecież poczuwałem się, eżeli nie do okrągłego grzechu, to
przyna mnie do karogodne lekkomyślności, wskutek które wmięszałem się w ową burdę
fatalną. Więc podczas kiedy tam po prowinc i przyspieszonym pędem rozlatu e się wieść
o moim uwięzieniu, pobiciu, zabiciu i Bóg nie wie czym eszcze, a to do tego stopnia, że,
ak mi to późnie opowiadano, w Sanockiem aż rozgłoszono o mnie, żem zgoła w sto szabel
napadł na miasto Tarnów — a tu na więce kłopocę się o to, żem mó wózek z końmi
zostawił w gospoǳie, bez grosza pienięǳy i bez żadne dyspozyc i. Więc czwartego dnia
rano powieǳiałem klucznikowi kałauzowemu, iżby powieǳiał swoim starszym, żeby raz
akiś koniec ze mną zrobili; ale klucznik, który był człek pochmurny, służbę swo ą pilnie
czyniący, a w żadne rozmowy się niewda ący, bo to takich zawsze obiera ą za dozorców
więzień, ręką tylko kiwnął na mo e zagadnienie, mruczał sobie pod nosem, że to dopiero
początek. To mnie znowu zaasowało i mogę powieǳieć, że nawet pognębiło, bo akież
to się przede mną otwierały widoki? Jednakże Pan Bóg akoś łaskaw, tego dnia eszcze
zesłał mi nie aką pociechę, a to w ten sposób.

Karczmareczka, ako to zawsze sprytna i przytomna, przekupiwszy sto ącego pod
oknami kałauzu na warcie, późnym wieczorem wsuwa ąc przez wydartą siatkę akieś
wiktuały mężowi, powieǳiała mi; że konie mo e z wózkiem zabrali acyś luǳie przeze
mnie poszkodowani, a mianowicie tenże sam hulta , który mnie napadł na ulicy, a który
powiada się bratem niegdy niby to przeze mnie ustrzelonego, a przed kilkoma dniami
z ran umarłego żołnierza. Dale donosiła mnie, że dyspozytor mó przy echał uż z Bóbrki
z czterema końmi i karabonem i że przywiózł ze sobą szkatułkę z pienięǳmi, które e
dał do schowania — zresztą, że o moim zamknięciu cały powiat uż est powiadomiony,
że wysłano o tym wiadomość w Sanockie, że wczora się tu kupa szlachty z echała, że
choǳili do prefekta i do plackomendanta i że lubo ona nie wie, co tam prawili, ednak
żebym się nic a nic nie asował, że wszystko dobrze bęǳie.

— Ale Zosia, Zosia, na miłość Boga! — zawołałem do karczmareczki — Ona nic nie
wie, ona umrze z niespoko ności, wiǳąc, że ich nie dopęǳam na droǳe.

— Ha! Na to uż a nie poraǳę! — odpowieǳiała karczmareczka i odda ąc mnie
kartelusz zwinięty, dodała: — To od pana Konopki, a schowa egomość dobrze, żeby kto
nie po mał.

— Przy dźże tu utro — rzekłem — to dam odpowiedź na wszystko, a mie tam uż
opiekę nad moimi końmi i ludźmi, osobliwie też nad szkatułką; a eżeli się o nią obawiasz,
to odda ą panu Konopce lub Sto owskiemu, lub nareszcie Lgockiemu.

— Dobrze, panie, ale pana Lgockiego nie ma; on zaraz tego dnia, kiedy egomościa
zamknęli, po echał za panną Zofią.

— Tam do diabła! — rzekłem. — Cóż to bęǳie z tego? Zofia mnie wiǳieć nie bęǳie,
Lgocki e nagada, żem ą porzucił, żem się przeniewierzył, ona mu gotowa uwierzyć…
Panie! Ratu że mnie, sługę Two ego.

Kiedy się na powrót odwróciłem do okna, karczmareczki uż w nim nie było. Więc
a do karteczki, ale ani sposobu — noc ciemna choć oko wykol, a o świecy ani pomyśleć.
Była to edna z przy emności więziennych, których miliony ma dla człowieka ta ama
bezecna, a które, aby wszystkie opisać, Bóg wie wiele czasu by trzeba. Krótko mówiąc, ta
marna kartka tyle mnie niespoko ności nabawiła i tyle różnych, a tak ǳiwacznych myśli
naprowaǳiła na mo ą głowę, żem przez noc całą ani oka nie zmrużył, wciąż eno rozmy-
śla ąc nad tym, o czym by mnie mógł donosić Konopka. A tymczasem to wszystko silenie
się i łamanie sobie głowy nad odgadnięciem tego, co mi nie było wiadomym, musiało
być bezowocnym; Pan Bóg dopiero, przysyła ąc świt ǳienny, którego odblask i do mo e
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kaźni się zakradł, poraǳił te niecierpliwości, pasu ące się ze snem i wyczerpu ące siły
mo e.

Wstawszy tedy rano i stanąwszy pod oknem, wyczytałem z one karteczki te słowa:
„Kochany bracie! Nieszczęście two e wszystkich nas tu obeszło. Przy echaliśmy tu,

do Tarnowa, byliśmy u prefekta i u plackomendanta, ale ani mowy nie ma z tymi pana-
mi. Powiada ą oni, że to est crimen, za które podług ich paragrafów trzeba dać gardło;
bo zarazem o vim publicam i perduellionem⁴⁰⁸ bęǳiesz winiony i prawami, ak mówią,
przekonany. Ale nie asu się eszcze, prima regula iuris est fortiter negare⁴⁰⁹”.

— Bądźże zdrów, panie Nieczu o! — rzekłem do siebie z ciężkim westchnieniem,
wyczytawszy tę kartkę. — Vis publica, perduellio, crimen, gardłowa sprawa! Pięknie za-
kończysz chwałę two ego rodu, panie Marcinie na Nieczułkach i Nieczu owie. Nieczu o
Ślaski! Którego przodkowie pisali się Comites et Senatores⁴¹⁰, którego imię zapisane est
na wszystkich polach sławnie szych, którego żaden przodek może eszcze ani ednego
wiardunka⁴¹¹ nie zapłacił na grzywny, który esteś ostatni tak znakomitego w Rzeczypo-
spolite rodu, pięknie skończysz, panie Marcinie!

To mówiąc, rzuciłem się przy tapczanie moim na kolana i modliłem się gorąco z aką
goǳinę. Po modlitwie trochę lże mi się uczyniło na sercu, tak lże , że mógłbym lekko
głowę położyć na klocu, ale nie tak lże , ak to bywa, kiedy aki sposób ratowania się
zaświta w głowie albo w sercu pewna zabłyśnie naǳie a. Wiǳąc mnie tak zaasowanym,
Węgrzynek przystąpił do mnie, pyta ąc:

— Co egomości?
— E ! Da mi pokó ! — odpowieǳiałem. — Ot! Przyszła wiadomość, że nas oby-

dwóch lada ǳień obwieszą.
— Chryste Panie! — krzyknął na to Mighaza. — A to czegóż tu sieǳieć, ucieka my,

panie, zaraz te nocy.
Dopiero opowieǳiałem mu całą sprawę, tak ak się miała; po czym on znowu:
— Ale co tam czekać na rezurekc ę! Nim słońce wze ǳie, rosa oczy wy e. Na co nam

cuǳe łaski? Ja ǳiś wszystko sporząǳę; Cygan, który tam sieǳi w kącie, ma piłeczkę
przy sobie, przerznie się krata i wszyscy uciekniemy.

— A żołnierz? — rzekłem. — A odwach cały? Przecież to wszystko nie śpi w nocy.
— Gǳie tam, panie! Śpią ak zabici.
Dobrze to powiadał Węgrzynek, ale przecie mnie akoś nie kwadrowała ta planta⁴¹².

To uciekanie, lubo może rzeczywiście środek na razie na lepszy, ednak akoś mnie nie
przemawiało do serca; wybić się lub zapłacić, oto były rzeczy, które byłbym pod ął na-
tychmiast, ale uciekać na żaden sposób. Zresztą, zapewnił mnie przecie Konopka, że
pamięta ą o mnie i że mi włos z głowy nie spadnie; więc wierzyłem temu słowu kawa-
lerskiemu i odmówiłem, ba! odprosiłem Węgrzynka od tego pro ektu, obiecu ąc ednak,
iż sam się do niego przychylę, eżeli się rzeczywiście przekonam na śleǳtwie, że est
aktualne niebezpieczeństwo o szy ę!

Tegoż dnia zaraz zaprowaǳono mnie na śleǳtwo. Praktyka ta odbywała się w du-
że sali ratuszne , na piętrze, prawie nad naszym kałauzem; a było tam wszystko tak po
formie, że aż dreszcz prze mowała od same ciszy i powagi, ak to pospolicie bywa u Niem-
ców. Więc na środku stał stół ogromny, zielonym suknem przykryty, na nim krucyfiks,
dwie świece woskowe, na nim księgi ogromne w wielką skórę oprawne, stosy papierów,
kałamarze, pióra, nożyce, pieczęcie. Za stołem, wprost naprzeciw drzwi sieǳiało trzy
figury, wszystkie z niemiecka przybrane; więc we środku akiś na starszy, w ogromne
pudrowane peruce, w okularach na nosie i w sukni czarne aksamitne ; przy nim po
lewe drugi taki sam, troszkę mnie szy, po prawe zaś akiś wo skowy, pewno ma or albo
sęǳia pułkowy, wszystko po swo emu ubrane, a na twarzach wygolone ak dłoń. Przy
końcu stoła po prawe sieǳiał pisarz nad papierami, Czech, ale także z niemiecka ubra-
ny; po lewe zaś, trochę opodal od stołu, dwóch waszeciów Polaków, pewno na świadków

⁴⁰⁸perduellionem (łac.) — forma Acc.: obrazę ma estatu. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹prima regula iuris est fortiter negare (łac.) — pierwszym przepisem prawa est ǳielnie przeczyć. [przypis

edytorski]
⁴¹⁰comites et senatores (łac.) — członkowie drużyny królewskie i senatorowie. [przypis edytorski]
⁴¹¹wiardunek — dawna moneta polska, równa czwarte części grzywny. [przypis edytorski]
⁴¹²nie kwadrowała planta — plan nie odpowiadał. [przypis edytorski]
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zaproszonych, z których w ednym zaraz poznałem owego starszego patrona, który był
przy te fatalne burǳie — i to mnie trochę pomięszało.

Kiedym wszedł, pokłoniłem się, oni mnie się odkłonili, kiwa ąc głowami, tymczasem
zaś sługa podał mi stołek, na którym naprzeciw onego stołu trochę opodal usiadłem.

Na pierw tedy zaczął się długi certament⁴¹³, akiego mamy używać do rozmowy ęzyka. Słowo
Z nich żaden nie umiał ani słowa po polsku, a ani w ząb po niemiecku; Czech umiał
wprawǳie siedm ęzyków, ale wszystkie po czesku; asunek tedy pomięǳy nimi był
wielki, bo a się zaparłem każdego innego ęzyka; ale kiedy mi powieǳiano, że to nic nie
pomoże, bo oni uży ą tłumacza, co tylko sprawę mo ą odwlecze, więc rad nierad zgoǳiłem
się na ęzyk łaciński, który oni wszyscy umieli.

Dopieroż kiedy to się zaczną wypytywania: Jak się zowię? A ile mam lat? Jakie fami-
lĳne koneks e? Gǳiem choǳił do szkół? Czegom się uczył? Com robił w każdym roku
mo ego życia? Jaką mam fortunę itd. Boże! Jeszczem nigdy nie był na takie spowieǳi;
a trwało to wszystko z akie dwie goǳin, bo każde słowo mo e powtarzali, a potem pisali,
czytali i znów poprawiali, żem się naǳiwić nie mógł cierpliwości tych luǳi, które by
mięǳy naszymi za żadne skarby świata nie znalazł.

Książka ta, w którą mo e wszystkie odpowieǳi zapisywano, nazywała się protocollon,
a pytania, które mnie dotyczas dawano, generalia⁴¹⁴; po których skończonych przeszliśmy
ad specialia⁴¹⁵. Tu eszcze gorze , bo ak mnie zaczęto wybadywać: A czym był tego dnia
w Tarnowie? A po com tam przy echał? A akie konie, akich luǳi, aką broń miałem ze
sobą? itd., to na mnie aż poty biły od samego sieǳenia. A im nic: tabakę sobie zażywa ą,
szwargoczą pomięǳy sobą i swo e robią, ak gdyby to była rzecz na zabawnie sza. Tedy
mówi mnie starszy sęǳia:

— Waćpan powiadasz, żeś żadne palne broni nie miał ze sobą, a tymczasem tu
się inacze pokazu e; zeznania bowiem mć panów tego a tego, zacnych a wiarygodnych
mieszczan tute szych, uczynione w numerze tym a tym, pod datą tą a tą, świadczą do-
wodnie, że waćpan miał parę kulami nabitych pistoletów ze sobą, z których z ednym wy-
biegłeś ze swo e kwatery i wystrzeliłeś pomięǳy bĳących się mięǳy sobą tych a tych,
wskutek którego to strzału człowiek ten a ten raniony został w pierś i z te rany tam
odniesione umarł w szpitalu, dnia tego a tego. — Ja też na to, powstawszy z stołka:

— Mości panowie! — rzekę — macie przed sobą człowieka, który nieświadom ani
waszego ęzyka, ani praw, ani zwycza ów. Wiǳę, że mnie obwiniacie o występek, na który
u was pewno, eśli nie główna, to inna akaś ciężka naznaczona est kara. Żem w te sprawie
nic a nic nie est winien, przyszłość pewno pokaże; ale gdybym był nawet co winien,
goǳiż to się sąǳić mnie podług praw cuǳych, których a nie znam, a więc do których
i postępowania mo ego stosować nie mogłem? Goǳiż to się, kiedy uż być inacze nie
może, sąǳąc mnie podług praw mnie nieznanych, nie dodać mi nawet obrońcy żadnego,
który by za mnie odpowiadał i ako przynależy, mnie bronił? Ja apelu ę do sumienia
waszmościów; samiż osądźcie, czyli to, czego żądam, nie est słuszne i sprawiedliwe?

— Mości panie! — odpowieǳiał z nich eden. — Próżno waszmość zamiast odpo-
wiadać na nasze pytania, nam zada esz pytania; próżno apelu esz do naszego sumienia;
my bowiem, ako nie sąǳimy nic wedle naszego sumienia, tylko wedle kodeksów i do
nich poczynionych a przez e mość cesarzową-królową aprobowanych komentarzów, tak
i od waćpana żadnych przeciwko nam ani prawom naszym obiekcy , tylko odpowieǳi
oczeku emy i żądamy.

— Kiedy tak, to słucha cie i piszcie. Przy echałem do one gospody wieczorem, poło-
żyłem się spać w osobne izbie na drugie stronie, w nocy zostałem obuǳony przez hałas
wszczęty w izbie szynkowe ; nieubrany i z gołymi rękami wybiegłem do sieni, a wiǳąc,
że mó Węgrzynek wali krzesłem z góry w kupę bĳących i tarza ących się po ziemi cał-
kiem mi nieznanych subiektów, pragnąc także miłego poko u na noc, przyszedłem emu
w pomoc i powyrzucałem tych luǳi za okno. Więce nic nie wiem i nic nie powiem;
teraz mnie sądźcie z praw czy z komentarzów, to mi est edno, ale krzywda albo krew
mo a na czy ą głowę upadnie, temu, zaprawdę powiadam wam, sroǳe ciężko bęǳie ą
nosić!

⁴¹³certament (łac.) — spór. [przypis edytorski]
⁴¹⁴generalia (łac.) — ogólne. [przypis edytorski]
⁴¹⁵ad specialia (łac.) — do szczegółowych. [przypis edytorski]
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Myślałem, że te słowa mo e zrobią pewien efekt na tych luǳiach, ale gǳież tam!
Żeby też się który ruszył albo co odpowieǳiał! Zażyli sobie tabaczki, poszwargotali to,
owo, zapisali mo ą odpowiedź rzetelnie i znowu rzekł z nich eden:

— Teraz, nim przystąpimy do roztrząśnienia szczegółów i skonontowania zeznań
świadków, musimy panu eszcze powieǳieć ryczałtowo, iż wedle praw naszych, które od
dnia tego i tego, roku tego i tego, bez żadnych wymówek i wy ątków są w tym kra-
u obowiązu ące, waćpan esteś obwiniony primo o vim publicam, boś napadł na luǳi
wprawǳie pomięǳy sobą się sprzecza ących, ale ciebie nienapastu ących; secundo o za-
bicie człowieka, boś ranę zadał kulą z pistoletu, wskutek które śmierć nastąpiła; a tertio
o perduellionem, boś w tym człowieku zabił wiernego sługę cesarzowe -królowe , które
luǳi, ako e wierny i zaprzysięgły poddany, winieneś nie zabĳać, ale i owszem, wspierać
i wspomagać we wszystkim i na każdym mie scu. — Ja też na to:

— Miałem wprawǳie uż nic nie odpowiadać, ale na takie dictum triplex⁴¹⁶ powiem
eszcze słów kilka na mo ą obronę. Więc quodad primum⁴¹⁷, zaraz się panowie mylicie,
mówiąc, żem popełnił vim publicam: ażaż bowiem może być kiedykolwiek gwałt aki speł-
niony przez dwóch na kilkunastu? I czy można sumiennie to nazwać gwałtem, kiedy kto
pĳanych hałaburdników z lekka bierze na ręce i na dwór transportu e? O zabiciu czło-
wieka ani mowy tu być nie; może, bom całkiem i zupełnie nie strzelał; a kiedy o zabiciu
mowy być nie może, perduellio samo przez się upada.

Dopieroż kiedy to głos zabierze on perukarz mnie szy, a kiedy zacznie mądrze a ucze-
nie wywoǳić, co est vis publica, co zabó stwo, a co zdrada główna, i ak zacznie się
powoływać to na paragra te albo owe księgi, to kodeksów, to statutów całkowitych
i dodatkowych, to ustaw różnych, przepisów i komentarzów, tak nie wyszła i edna go-
ǳina, ak dowiódł ak na dłoni: żem i gwałt popełnił publiczny, i zabił, i zdradę główną
uczynił przeciwko państwu i cesarzowe -królowe .

I nie było co robić. Jam nie był legistą⁴¹⁸, ba! nawet nigdy w mym życiu żadnych
nie praktykowałem procesów, a eżeli się znało cokolwiek praw i konstytucy , to tylko
polskich; o niemieckich ani ze słyszenia nic nie wieǳiałem — więc o odpowiadaniu na
taką orac ę ani pomyśleć nie mogłem. Zmęczony tedy uż kilkogoǳinną tą inkwizyc ą,
ledwie się eszcze zdobyłem na marnych słów kilka, mówiąc:

— Barǳo to gładko i uczenie waszmość panowie wywoǳicie winę i karygodność
mo ą; pewną nawet, ako wiǳę, est rzeczą, że z taką głową i wymową pierwszemu lep-
szemu na ulicy po manemu człowiekowi można by dowieść winę wszystkich zbrodni,
akie tylko się praktyku ą na świecie. I bęǳie to pewno rzecz mądra i misterna, i zro-
zumiała dla wszystkich, ale nie dla nas. Dlatego też eszcze raz to waszmość panom po-
wtarzam, iż com miał do powieǳenia, tom powieǳiał, i dale uż ani bronić się, ani też
argumentami szermować się z waszmościami nie będę. Wyście w prawach ćwiczeni, a
nie; wyście mądrzy, a głupi, i na tym polu re teru ę przed wami i marną mo ą ęzykową
broń składam; ale protestu ę się eszcze raz awnie i statecznie, akom ani śmierci tego
człowieka ani gwałtu publicznego, ani żadne zdrady nie winien. Wy mnie sąǳicie i kiedy
tak rozumiecie, to zmażcie się krwią mo ą, ale pomnĳcie na to, że po tym sąǳie nastąpi
eszcze kiedyś sąd inny, na którym i a stanę i pewno mi argumentów nie braknie!

Oni słuchali tego, com mówił, ale śród tego czasu uż książki swo e składali i z mie sc
powstawali; rzekł tedy on starszy do mnie:

— Waćpanu także, ak uważam, na argumentach nie braknie, szkoda tylko, że sensu
nie ma ą i nie należą do rzeczy. Jednakże przy ǳie czas, w którym i waćpan, lubo, ak
mówisz, prawa nie umiesz, przecie bęǳiesz podług praw odpowiadał; teraz zaś wrócisz do
two ego więzienia, a kiedy cię zawoła ą, przy ǳiesz znów do komis i.

— Jak to? — rzekłem. — Długoż to się będą wlokły te śleǳtwa?
Oni patrzyli po sobie niby z zaǳiwieniem, młodszy zaś odpowieǳiał:
— Kochany panie, to est dopiero początek; my pana badamy tylko dlatego, ażeby

się przekonać, czyli est rzeczywiście i pewne pode rzenie i do akich sądów mamy pana
odesłać. Ale zresztą to samo z siebie wynika, że sprawa ta bęǳie traktowana kryminalnie,
a nim przez wszystkie instanc e prze ǳie, zapewne z rok się przewlecze.

⁴¹⁶dictum triplex (łac.) — potró ne stwierǳenie. [przypis edytorski]
⁴¹⁷quodad primum (łac.) — w odniesieniu do pierwszego. [przypis edytorski]
⁴¹⁸legista — znawca prawa. [przypis edytorski]

  Murdelio 



— Upadam do nóg waszmościów! — odpowieǳiałem głośno i wyszedłem, ale idąc
przez kurytarz, powieǳiałem sobie w duchu: — Kto mnie za rok tuta obaczy, temu nie
konia z rzędem, ale dam całe stado mo e.

Powróciwszy do mo ego więzienia, dokąd mnie dwóch żołnierzy piechoty z bagnetami
odprowaǳiło, zaraz mnie opadli koleǳy, pyta ąc: „A co tam? A ak tam? O co pytano?
Co powiadano? itd. Ale gǳie mnie się tam chciało co gadać? We mnie by się i krwi
był wtedy nie dorznął, tak mnie się ciężko zrobiło na sercu; gǳież mi tam do rozmowy?
Jeszcze z kim, z tałała stwem. Ale Węgrzynka ciekawość przecie musiałem zaspokoić.
Znowuż on tedy kratę przerzynać i uciekać koniecznie. Ale a zawsze eszcze nie.

— Poczeka — mówiłem — na co ten pośpiech? Wszakże nam cały rok obiecu ą
sieǳenia; bęǳie eszcze dość czasu i do namyślenia się, i do wymyślenia dobrego planu,
i do wykonania go. Zresztą, może też Bóg da, że się co zmieni? Wiesz, co pisał Konopka;
rezurekc a nie tak daleko, nie masz ani trzech nieǳiel do nie . Obaczymy.

Ale u mego Węgrzynka krew to nie woda, ba, i umysł nielodowaty, więc nie dosyć, że
Mighaza mo e perswaz i nie akceptował, ale eszcze się zżymać począł, ba, fukać na mnie.
Inną razą wiem, co bym mu był odpowieǳiał na takie zachowanie się przeciw panu,
ale w więzieniu diable człowiek male e; toteż i am tak zmalał, że zamiast dać w kark
zuchwalcowi, eszczem się przed nim składał i tłumaczył, ak żak przed dyrektorem. On
też, wiǳąc, że a mięknę i pokornie ę przed nim, dale że na mnie! Ba! Ale bo i a nie
z kamienia, więc na niego — dosyć że zaczęła pomięǳy nami powstawać sprzeczka, która
kto wie na czym by się była skończyła, gdyby nie to, że nagle pośród ciszy więzienne ,
przerywane tylko naszymi półgębkiem wprawǳie, ale zawsze porywczo wymawianymi
słowami, dał się słyszeć akiś ruch w kurytarzu.

W nasze kaźni było ciemno choć oko wykol, bo więźniom światła nie da ą; więc
naprzód u rzeliśmy tylko dwa asne pasy światła, przebĳa ące się przez górną i dolną szparę
pomięǳy drzwiami i odrzwiami, i kręcenie kluczów w kłódkach dało się słyszeć, ale
niebawem wszedł klucznik nasz z latarką w ręku i przystąpiwszy do mnie, zǳiwionego
tym ego o niezwycza ne porze z awieniem się, powieǳiał, iż pewien pan chce się wiǳieć
ze mną i pyta, ażali we ść może.

— Któż to est ten pan? — zapytałem klucznika.
— Zaraz go pan obaczysz — odpowieǳiał tenże, a w te że chwili wpadł z niezwykłą

swoim ziomkom szybkością zna omy mi ze Źwiernika baron von Holmfels.
Wpadłszy tak, ednym pędem prawie przyskoczył do mnie, woła ąc z ancuska:
— Ach! Panie Nieczu a! Panie Nieczu a! Co się to ǳie e z waszmością?
— Ot! Wiǳisz pan, co się ǳie e! — odpowieǳiałem z rozczuleniem i chciałem dale

rozwoǳić mo e eremiady, ale on mnie wziął pod ramię i zaprowaǳiwszy się ze mną
w kąt, ął na pierw wypytywać, co to i ak to, zaręcza ąc mi z góry, iż przy aźń, które on
doświadczył ode mnie w Źwierniku, a która świeżo tkwi w ego pamięci, przywiodła go
do mnie; akoż i ta przy aźń wkłada na niego obowiązek wywǳięczenia mi się teraz tym
wszystkim, co tylko w ego bęǳie mocy; powiadał dale , że nic eszcze o mo e sprawie
nie wie i nic wieǳieć nie może, bo dopiero co zlazł z wozu, powróciwszy z swo e górskie
podróży; dlatego zaklinał mnie na wszystko na świętsze, abym mu nagą prawdę ob awił we
wszystkim i ob aśnił go o każdym na drobnie szym szczególe, bo tylko w takim razie może
mi, eżeli nie pomóc stanowczo, to przyna mnie ob aśnić mnie o wszystkich możliwych
mo e sprawie obrotach, co na wszelki wypadek tylko korzyść przynieść mi może.

Przyznam się, iż lubo baron po kilka razy dawał mi święte słowo kawalerskie, iż co
bądź usłyszy ode mnie, w ta emnicy dochowa na wieki, i pomimo tego uczucia, które
koniecznie kazało dawać wiarę słowom żołnierza i kawalera, akaś nieufność, akieś pode -
rzenie po kilka razy oǳywało się we mnie. Nuż wyspowiada mnie i poleci z ęzykiem do
sądu, nuż zdraǳi?… Dopiero by człowiek przepadł bez ratunku. Ale tak ginąć czy owak,
wszystko to edno; niechże choć nieufnością nie grzeszę! I zasiadłszy z nim na tapczanie,
opowieǳiałem mu wszystko.

— Hm!… — rzekł on, wysłuchawszy mnie pięknie i cierpliwie. — Już to niedobrze
wróży dla waszmości, że ta sprawa sama z siebie zanadto est asną.

— Jak to asną? — spytałem.
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— Jasną, bo to, że waszmość, a nie kto inny, strzelałeś do żołnierza, prawie samo
z siebie wychoǳi i pewno to nie uszło baczności inkwizytorów; a wiesz, że we wszyst-
kich sądach to est na gorsza dla obwinionego, eżeli sęǳia z samego opowieǳenia faktu
uż poweźmie wewnętrzne przekonanie o winie; zaraz to inacze w takim razie iǳie mu
inkwizyc a i rzadko kiedy w takie sprawie braknie mu prawnych dowodów. Ale nie tędy
droga ratowania waszmości. Powtarzam, że nic nie wiem eszcze o te sprawie z tamte
strony, ale uż naprzód tak mi się zda e, że kiedy nieszczęście tak chciało, żeś się dostał
w ręce urzędu, to, eżeli z politycznych powodów nie wypłynie aki dla ciebie ratunek,
w prawie zawsze tylko zgubę dla siebie znaleźć możesz. Źle est, panie Nieczu o! — dodał
pan Holmfels z westchnieniem. — Ale nie trzeba się eszcze asować.

— Ba! — rzekłem. — Nie asować się! Toż to gardło nie bagatela.
— Eh! — odpowieǳiał baron. — O gardle tu nie ma mowy. Cesarzowa-królowa

dekretu śmierci za taką rzecz nie podpisze; mnie się zda e nawet, że po przeprowaǳonym
procesie, akakolwiek kara dla ciebie wypadnie, każdą daru e. Nie est bowiem intenc ą te
pani w nowym kra u rozpoczynać rządy od surowości i to est, co ci niezawodnie ratunek
przyniesie. Zresztą, obaczymy eszcze za dni kilka, niech no eszcze się z tamtymi panami
obaczę i pogadam.

— Proszęż pana — rzekłem na to — a czy nie mógłbym się tą drogą ratować, żeby
zapłacić familię zmarłego kaprala i żeby ona odstąpiła od oskarżenia?

— Według naszych praw to nie można i na nic by się nie zdało.
— Więc gǳież ratunek? Bo a, przyznam się panu, że eżeli mi przy ǳie rok posieǳieć

w kałauzie, to mo a głowa uż niewiele znaczyć bęǳie, i cale dbać o nią nie będę.
— Cierpliwości tylko, cierpliwości! — rzekł na to Holmfels. — Ja tu znowu będę

u pana za dni kilka i dam wiadomość o wszystkim, a wtedy, ma ąc pewne data⁴¹⁹ o tym,
co est, bęǳiemy mogli się naraǳić nad tym, co począć na przyszłość.

— Panie drogi — rzekłem a znowu emu — kiedyż uż tak grzeczny esteś, że się mo ą
sprawą interesu esz, to ci i to powiem, że a przecież, Panu Bogu niech bęǳie chwała za
to, nie estem uż tak całkiem zdesperowany, boć na na gorszy wypadek człowiek eszcze
i sam w sobie zna ǳie aki ratunek.

— Jakiż to? — spytał baron.
— Uciec stąd brevi manu⁴²⁰.
— Uciec? O! Tym się nie łudź, bo stąd nie uciekniesz. Jakżeż? Kraty potró ne w oknie,

mury grube, drzwi żelazne, odwach pod nosem, szyldwachy naokoło, to niepodobna!
— Przepiłu ę kratę i wy dę oknem.
— Da pokó , na miłość Boga, da pokó ! Bo choćby ci się tu udało niepostrzeżenie

przepiłować kratę, to ani kroku nie zrobisz za oknem; żołnierz zaraz wystrzeli.
— Ba! Wystrzeli, ale czy trafi?
— To prawda, że może nie trafić po nocy, ale zrobi się zaraz hałas, tumult i złapią cię

w mieście.
— Złapią albo i nie złapią, bo i na to est głowa, przecieby się to akoś do tego przy-

gotowało.
— Ale dobrze, dobrze, wierzę, że ucieczka udać się może; ednakże zmiłu się, nie

czyń tego, przyna mnie póty, póki a z wiadomościami nie wrócę. Kto wie, może to
tylko postrach na ciebie i na szlachtę waszą, może to wszystko nic nie est i lada ǳień oni
sami cię puszczą. Bo za to ci ręczę, że pewno zaraz na drugi ǳień po twoim uwięzieniu
wiadomość o tym posłano do Wiednia, a lubo tuta robią teraz śleǳtwa z tobą i protokoły
piszą, to ednak to wszystko nic nie znaczy i aż dopiero dyspozyc a stamtąd los twó
rozstrzygnie.

Musiałem tedy dać słowo Holmfelsowi, że żadnego kroku samoistnie nie zrobię póty,
póki on się drugi raz u mnie nie z awi; przez przezorność ednak wymówiłem sobie, żeby
to z awienie się ego nie późnie nastąpiło ak za dni ośm. Po czym, odłożywszy tę sprawę
na stronę, rozmawialiśmy o owym fatalnym pani stolnikowe wypadku, który nie tylko
rozgłosił się uż był po całe okolicy, ale stał się nawet powodem na głupszych w świecie
plotek i domysłów. Przy rozmowie o tym Holmfels wypytywał mnie dokładnie o tę

⁴¹⁹data (łac.) — dane. [przypis edytorski]
⁴²⁰brevi manu (łac.) — natychmiast. [przypis edytorski]
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familię, o e pochoǳenie, znaczenie i ma ątkowe stosunki, często przy tym napomyka ąc
o Zuzi, z czego a asumpt biorąc, zażartowałem sobie, że mu się pewno Zuzia podobała.
A on na to:

— I owszem, nie wypieram się, barǳo mi się podobała.
— Wybĳcie sobie zawczasu to upodobanie, bo to towar zakazany.
— Jak to? — zapytał baron.
— Zakazany est — odpowieǳiałem — bo panna Zuzanna uż est zaręczoną Ko-

nopce.
— Co to ma do tego? — rzekł Niemiec wesoło. — Nie z takich więzów wyrywali

przodkowie nasi, dawni ritterowie i gaugra⁴²¹ kochanki swo e, dlaczegóż byśmy także
nie mieli w to potrafić?… Ale a ani myślę o tym; upodobanie nie est eszcze miłością,
a miłość nie zawsze za pragnieniem ożenienia się, toteż nie ma i o czym gadać.

To mówiąc, baron spo rzał na swó kieszonkowy zegarek, a obaczywszy, że uż było
po ǳiesiąte goǳinie, porwał się nagle i powtórzywszy mi eszcze zapewnienie, że w ak
na krótszym czasie mnie nawiǳi⁴²², milczkiem wysunął się z kaźni.

Ledwie co drzwi za nim zamknięto, zaraz się do mnie przysunął Węgrzynek, pyta ąc:
„Kto to i po co przychoǳił?” — I lubo należało dać w gębę chłopu za dawną krnąbrność,
a teraźnie szą ciekawość, ednakże będąc sam głęboko przeświadczony o słabości luǳkie
i powodowany rozsądkiem, nie uczyniłem tego; przeciwnie, nawet korzystałem z te spo-
sobności i czyniąc mu rychłego oswoboǳenia naǳie ę, ugłaskałem i umitygowałem go
całkiem. Ale cóż mi to pomogło? Prawdać, że sieǳąc w więzieniu, eśli się ma nieprzy a-
ciela w towarzyszu, ma się podwó ne więzienie, ale przy aciel-towarzysz na ono pierwsze
nie pomoże. Stan tedy mó i dalsze po Holmfelsowe wizycie powoǳenie, wcale nie by-
ło lepsze ani szczęśliwsze ak przedtem; i owszem, zawieszony pomięǳy barǳo smutną
przyszłością i barǳo słabymi naǳie ami, które akoby bańka mydlana o lada słomkę się
mogły rozprysnąć, barǳo smutne dnie miałem, eszcze smutnie sze wieczory, a noce to
uż prawǳiwie męczeńskie. Bo eszczeż we dnie, to częste otwieranie kaźni, to widok
przez kratę na rynek i przekupki, przez całe ranki swarzące się z sobą, to nareszcie życie
moich kolegów, spychane bez myśli z dnia na ǳień, z goǳiny na goǳinę, a zapełnio-
ne ustawiczną grą w kości o nic i ustawicznymi kłótniami także o nic, eżeli mnie nie
bawiło, to przyna mnie rozrywało i zabierało resztę goǳin od czytane modlitwy po-
zosta ących, wieczorami, chcąc nie chcąc, musiałem słuchać różnych ba ek ǳiwacznych,
które moi towarzysze, na tapczanach się wyciągnąwszy, do snu sobie opowiadali; ale noc
gdy nadeszła, gdy uż wszyscy umilkli i taka ciemność i cisza rozlegała się wokoło mnie,
że kaźnia mo a zdawała mi się być tylko wielkim grobem, a a w nim pochowany, umarły
dla świata i luǳi, ale przecie żyw w sobie i ma ący w głowie cały świat zdarzeń i myśli,
w sercu cały chór uczuć i całą zdolność i pragnienie do życia, wtedy walka żąǳ młodych
z żelazną koniecznością rozpoczynała swe igry; i to było prawǳiwym dla ducha i serca
mo ego męczeństwem.

Luǳie, których życie całe winęło⁴²³ się akby nić edwabna z kłębka przyszłości, na- Kondyc a luǳka, Los
wĳa ąc się tym samym torem na cewkę, rzuconą gǳieś w bezdeń niepamięci i przeszło-
ści; luǳie, którzy dnie pacholęce spęǳili na ławach szkolnych lub na swawoli pod okiem
roǳiców; młodość po trochę przy chorągwi, czasem w akich bitwach niewielkich i wiel-
kim czy niewielkim, a zawsze ednakim świecie; którzy potem wybrali sobie żonę, według
nich edną i edyną mięǳy tysiącami, ale w rzeczy taką samą i niczym się nieróżniącą od
milionów, i z tą żoną i ǳiatek dorasta ących gronem resztę życia przeżyli w coǳienne
pracy około roli, coǳienne modlitwie do Boga i co wieczorne u domowego komina
gawędce; i uż to był wielki fest⁴²⁴ u nich, kiedy gość się po awił, wielka niezwycza ność,
kiedy coroczne święta nadeszły, wielkie użycie, kiedy sobie mogli powiadać, ako córki
powyda ą za mężów bogatych, ako z chłopców poczynią wielkich rycerzy lub senatorów,
a i to eszcze przy ęli za wielkie szczęście, kiedy na koniec ǳiewki swo e powydawali za
pospolitą szlachtę, a pomięǳy synów poǳieliwszy niebogatą fortunę, przy nich siedli na
starość i ssąc grzanki, moczone w piwie, martwym wzrokiem poglądali na takąż kole

⁴²¹ritterowie i gaugrafy (z niem.) — rycerze i starostowie. [przypis edytorski]
⁴²²nawiǳić (daw.) — nawieǳić; odwieǳić, zobaczyć. [przypis edytorski]
⁴²³winąć się — owinąć się, snuć się. [przypis edytorski]
⁴²⁴fest — tu: święto. [przypis edytorski]

  Murdelio 



życia swych ǳieci, aką sami przeżyli, z edne strony, a z drugie w co ǳień to szerze
rozwiera ące się deski przygotowane dla siebie trumny… luǳie ci, mówię, którym los
zawistny ledwie kiedy przeskoczył drogę, których świat gwarny i wiecznie pasu ący się
z sobą, akby akie rośliny lub kwiatki, mĳał tylko z daleka, nie trąca ąc o nich swą pier-
sią, nie gniotąc ich swym brzemieniem, nie wyrzuca ąc ich swoim wirem do słońc i nad
słońca — nie zna ą też z całego świata nic więce oprócz te edne pomięǳy miliony dróg
i gościńców snu ące się ścieżki, którą oni swo ą wędrówkę odbyli od kolebki do grobu.
Ale spyta się innych, których są także tysiące; spyta się takich, nad których kolebką uż
zawisła brunatna gwiazda, gore ąca akimś nieodgadnionym ogniem niespoko u i nigdy
nieugaszonego pragnienia; których młodość nie upłynęła pomięǳy zabawami i lekką dla
honoru lada gǳie służbą; którzy żony szukali, ale nie znaleźli albo się na nie zawiedli,
albo im ą Bóg zabrał w kilka chwil po ślubie, którym potem uż nie wystarczyła owa
rola, roǳąca co roku zboża i arzyny, ani ów domek drewniany, zewnątrz okolony sada-
mi, a wewnątrz opatrzony kominem, których gość nie zabawił, sąsiad nie rozerwał, nie
uspokoiły modlitwy ni groby wielkanocne, ni wigilĳne asełka, a którzy nie umieli ani
strat wielkich dwiema odkropić łzami, ani wielkich boleści ednym ukoić westchnieniem,
ani wielkie tęsknoty lada aką utulić naǳie ą i rzucili się potem w świat gwarny i lud-
ny, i rzeczywisty i otworzyli pierś swo ą na ego groty, głowę podali na strzały, serce na
trucizny, sięga ąc tylko ręką po to, co miało im przynieść zdrowie i pociechę, i którym
od te chwili los zawistny nie przeskakiwał, ako onym, tam i sam drogi, ale wziąwszy
ich pod ramię, wiódł ich uż tak życie całe; na których wozie, akby pĳanych weselników
gromady, poczęły się wozić odtąd wszystkie nieszczęścia i cierpienia, więc czarne zgry-
zoty i próżne żale, i zapoznania doświadczane od innych, i pogardy, i gody wychudłe ak
deski, a wyżółkniałe ak liście esienne, i nęǳe z poczerniałymi usty i łachmanowatymi
szatami; takich się pyta , a ci tobie powieǳą, ile dróg est i gościńców na te ziemi, któ-
rymi luǳie żywot swó wiodą, ile manowców, po których błąǳą, ile głów wielkich bez
serca, ile serc pięknych bez głowy, ile stąd cierpień, ile zawodów, ile czynów, leżących
bez ducha na ziemi, ile myśli bez ciała w powietrzu, ile stąd światów rozmaitych w tym
ednym świecie!

I am może także należał do tych, których błędna gwiazda woǳiła krzyżowymi droga-
mi; i am może miał lata takie, w których mi ako listkowi, miotanemu różnymi wichra-
mi i burzą, przyszło nieraz padać na miasta i sioła, na łąki uma one kwiatami i w kałuże,
brudnym zielenie ące się błotem; więc i a bym może nie edno umiał opowieǳieć tym,
którzy zimnych rzeczy słucha ą przy ciepłym kominie; ale spomięǳy tego wszystkiego,
co by się o tym dało powieǳieć, na ǳisia to eno rzec przy ǳie: że eżeli w tym świe-
cie osobne są światy myśli i uczuć, rzeczywistości i ułudy, które się w nim kręcą i koło
niego ako gwiazdki około słońca, to z tych wszystkich na obszernie szym, na głębszym
i na rozmaitszym w sobie est świat luǳkich cierpień i bólów!

O! Ten świat cierpień i bólów! Ileż to razy a w nim nie byłem! Którymiż to weń nie
wstępowałem drzwiami!

Lecz da my pokó tym łzom i tym żalom! Nie masz tych serc na świecie, które by
godnie czuć i szanować umiały swoich bliźnich cierpienia; nie masz tych głów, które by
bez pode rzeń i lekceważenia po mować chciały czyste uczucia miłości! A otwierać serce
swo e przed zepsutą słuchaczów zgra ą, wylewać uczucia swo e przed szyderczo uśmiecha-
ące się twarze, czyż opłaci się opowiada ącemu? Czy się zda na to słuchaczom?… Rzeczy,
liczb, faktów pragnie świat ǳisie szy, rzeczy łaknie, przesycone czczymi marzeniami, po-
kolenie mych wnuków, a więc do rzeczy. Com czuł, com myślał, com cierpiał w onym
więzieniu z przyczyny nieutulone w żalu miłości mo e ; ile razy rzucałem się na kolana
przed Boga samego, ile łez gorących przed nim wylałem, ile modłów posłałem do niego,
ile zaklęć i ślubów, aby mnie tylko pół roku eszcze życia na wolnym świecie dozwoliły,
abym stolnikową wydarł z rąk gwałtownika i pomścił się na nim za tyle cierpień i bó-
lów, i sromu⁴²⁵, których stał się powodem, a potem, abym zaraz umarł spoko nie w e
oczach… to niecha bęǳie tylko ǳiś przypomniane te , które pamięć i w stuletnim star-
cu eszcze nie zamarła, a która, królu ąc ǳiś z aniołami w niebie, z otwartymi ramionami
czeka tam na mnie i na chwilę wiecznego połączenia się ze mną.

⁴²⁵srom (daw.) — wstyd, hańba. [przypis edytorski]
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Po wizycie Holmfelsowe cztery dni spełna byłem bez żadne wiadomości ze świata.
Cztery dni w więzieniu, to cztery lata! — Ale i to minęło. Czwartego dnia wieczorem
karczmareczka przecie akoś trafiła na żołnierza miększego serca, który ą późnym wie-
czorem dopuścił do okna. Wiadomości od nie były nic, a przyna mnie niewiele znaczące.
Konie mo e i luǳie stali w e gospoǳie i sprawowali się dobrze. Konopka był znowu
u nie i kazał mnie powieǳieć, iżbym pamiętał o tym, co mi pisał w karteczce; o ǳiadku
i Zosi nie było żadne relac i. I owoż wszystko, z tym tylko dodatkiem, że mi znowu
oddała listek, który, ak powiadała, ksiąǳ akiś przysyłał dla mnie.

Nie potrzeba mi sobie było długo głowę łamać nad tym, aki to ksiąǳ pisał do mnie,
bo któryż by to inny mógł być, ak nie mó na poczciwszy mis onarz, który dowieǳiawszy
się o moim nieszczęściu i różne słysząc plotki i domysły, sam przybiegł do Tarnowa, iżby,
eżeli można, wiǳieć się ze mną; eżeli zaś nie, to przyna mnie na mie scu przekonać
się, co est w istocie. Jednakże listu ego po staremu dnia tego odczytać nie mogłem, bo
znowu ciemno było ak w garnku. Dopiero na drugi ǳień przekonałem się, że domysł mó
był prawǳiwy. Ksiąǳ wyrażał żal swó nade mną i dawał mi niektóre doskonałe nauki,
a nawet tak doskonałe, żem się aż ǳiwić musiał, skąd on wieǳiał, czego mi trzeba, kiedy
sam nigdy w więzieniu nie sieǳiał. Na końcu listu było zgrabne napomknienie, iż się tu
zapoznał z Konopką i z inną barǳo dobrze usposobnioną szlachtą.

— Więc koniecznie klin ten drugim musi wybity być klinem? Więc za ednym gwał-
tem koniecznie musi pó ść drugi? Za małą i przez ednego tylko popełnioną lekkomyśl-
ność nastąpić ma większa? — mówiłem sobie po przeczytaniu te kartki i barǳo się
zamyśliłem. Ale czy ci, którzy uwolnią ednego, nie wepchną na mie sce ego kilkunastu
lub kilkuǳiesięciu? A tamci, czyż nie więce warci na świecie niżeli a eden? Prawdać,
że a przez uwolnienie mo e i poświęcenie się zaraz duszą i ciałem dla Zosi przyniosę ra-
tunek, muszę go przynieść dla całe familii; ale z tamtych może nie eden ma kocha ącą
żonę, ǳiatki niemowlęta, sieroty cuǳe na swo e opiece? Uczciwież to z mo e stro-
ny przy mować takie oswoboǳenie, które szkodami swymi ǳiesięćkroć może przeniesie
korzyści?… Nie! Nigdy tego nie dopuszczę — powieǳiałem sobie na razie.

Ale cóż to nie może owa żąǳa ratowania siebie i konserwowania⁴²⁶ życia, którą Pan
Bóg włożył w serce każdego człowieka, a która w nie ednym tak daleko przeszła ozna-
czone dla siebie granice, że zamiast cnotą dla po edynczych sta e się srogim przeciwko
ogółowi występkiem? Co nie może owa bezecna żąǳa, która prawidłami rycerskich za-
konów długo powstrzymywana na woǳy, nowymi czasy tak wybu ała pomięǳy ludźmi,
iż stawszy się w rzeczy niczym innym, ak tylko usystematyzowanym sobkostwem pod
nazwiskiem rozumu i niezbędnego w ǳisie szym życiu wyrachowania, stała się gorszą od
wszystkich egipskich plagą dla całe luǳkości? Cóż nie może ta żąǳa w słabym i co krok
pada ącym człowieku?… Wstyd mi to przyznać, ale tak było w rzeczy, że i am pod nią
upadł na parę goǳin, a eżelim nie upadł, tom się chwiać począł przyna mnie . O, Zosiu!
Wszystko to było dla ciebie.

Jednakże to przyna mnie niecha bęǳie na obronę mo ą, żem nic statecznego nie
postanowił, zwleka ąc rzecz i decyz ę do obiecanego powtórnego przybycia barona. Tym-
czasem Węgrzynek, który ako człek prosty znowu dla innych przyczyn nad obcy ratunek
własną pomoc przenosił, dostawszy na to wyraźne uż pozwolenie, zaczął wraz z Cyganem
co ǳień po trochę przepiłowywać kratę.

Trzeciego dnia od otrzymania karteczki od mis onarza, a siódmego od pierwsze wi-
zyty barona, w samą obiadową goǳinę, kiedy zwycza nie ani ednego urzędnika nie było
w ratuszu, kawaler ten stawił się istotnie przede mną. Były to czasy, w których eszcze ka-
waler, akiegokolwiek by był narodu, nigdy się nie mylił, a co powieǳiał, bywało świętym
i niezłamanym, akby na uroczystsza przysięga. Nie wątpiłem też ani razu, a przyna mnie
nie chciałem wątpić, że Holmfels punktualnie postawi się w słowie, akoż zaręczenie
o tym zaraz przy powitaniu mu wypowieǳiałem. On mi za to poǳiękował grzecznie
i uprze mie, ale akoś kwaśną miał minę. Rzeknę tedy:

— Po fiz ognomii waszmości uważam, że nie z na lepszymi nowinami przychoǳisz,
ale ednakże, bądź co bądź est, powieǳ otwarcie i śmiele; dobić mnie eszcze nie dobĳesz,
a złego nie pomnożysz.

⁴²⁶konserwować (daw., z łac.) — zachowywać. [przypis edytorski]
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— Istotnie — odpowieǳiał on smutno — że nie est barǳo dobrze. Nie est tak źle,
ak sam sobie wystawiałeś, ale i nie est tak dobrze, ak a się spoǳiewałem.

— Więc cóż est? Mów bez ogródki.
— Proces przeciwko tobie est wytoczony po wszelkie formie. Obwinia ą cię o zamię-

szanie publicznego spoko u, o zabicie, a właściwie o śmiertelne ranienie człowieka. Kara
śmierci za to na żaden sposób przysąǳoną być nie może ani nawet w pierwsze instan-
c i, ale oprócz tego ta sprawa całkiem inny obrót weźmie. Posyłano bowiem wiadomość
o nie sztafetami do Wiednia zaraz za po maniem two ego sługi, a stamtąd przyszedł ta-
ki rozkaz: żeby ciebie zaraz aresztowano, aby surowo postępowano z tobą, aby badano
i sąǳono podług praw i po formie, a kiedy wyrok przedłożony zostanie do na wyższego
potwierǳenia, to cesarzowa-królowa nie odmówi swe łaski. Jest tedy tak, że pewnie
i niezawodnie nic ci nie bęǳie, ale zostaniesz przeniesiony do kryminalnego więzienia
i posieǳisz wraz z sługą twoim na mnie rok albo półtora.

— To niepodobna! — odpowieǳiałem żałośnie. — Za trzy miesiące wyniesiono by
mnie stąd nieżywego.

— Ha! To est smutno — rzekł na to Holmfels — ale na to nie ma uż rady. Gdybym
był tu pierwszego dnia zaraz, kiedy ciebie u ęto, to może byłbym w inny sposób poraǳił,
ale ǳiś uż za późno.

— No, więc wszystko przepadło! Trzebaż samemu co myśleć o sobie. Cóż powiadasz
na to? Uciec, a przyna mnie próbować uciec — mogę każde chwili.

— To uż przechoǳi zakres tego, co zrobić mogę — odpowieǳiał Holmfels, pory-
wa ąc się z mie sca — życzę tylko z całego serca, żebyś ak na pręǳe powrócił do tego
świata, którego serca tak sobie umiesz podbĳać.

I zabierał się do wychodu. Ja też, szanu ąc w nim człowieka ma ącego dawnie sze
obowiązki nad świeżą przy aźń, poǳiękowałem mu i za to, co mi wyświadczył, a zaręcza ąc
mu pamięć mo ą i wǳięczność dozgonną, pożegnałem się z wychoǳącym.

Z wielu tedy łódek, które się nam, tonącym w te otchłani, po awiały z początku, po-
została tylko ucieczka. Czekać tedy nam wypadało i czynić przygotowania, a do Wielkie
Soboty mieliśmy eszcze pięć dni. Opowieǳiałem Węgrzynkowi rzecz całą i ułożyliśmy
plan taki: iżby na pierw coǳiennie, osobliwie rano, kiedy gwar był na rynku, kratę piło-
wać i do soboty przerżnąć ą o tyle, żeby za uderzeniem ręki z łatwością wylecieć mogła,
dale , żeby z wszelką ostrożnością czekać soboty, gdyby zaś sobota omyliła, w nieǳielę
uciekać oknem, w pięciu, tak, akeśmy byli.

Na tych przygotowaniach i oczekiwaniach czas nam zszedł do piątku i do piątku
byliśmy wszyscy eszcze ako tako, ak zwycza nie, kiedy chwila stanowcza albo zapowie-
ǳiane niebezpieczeństwo est eszcze daleko, lecz gdy minął wieczór piątkowy, a z nim
razem i chwila, w które karczmareczka z ostatnią wiadomością eszcze przybyć miała i nie
przybyła, to w sobotę rano wszystkim nam się akoś ǳiwno zrobiło. Nie mogę powie-
ǳieć, żeby to była bo aźń albo rozpacz, ale akieś zbezwładnienie, które częstokroć luǳi
bo aźliwych przed bitwą na przykład porywa; ale było to akieś ǳiwne usposobienie,
którego prawie opowieǳieć nie można. Zawieszenie owe⁴²⁷ pomięǳy szczęściem i nie-
szczęściem, pomięǳy życiem a śmiercią akoś tak ǳiwnie nas usposobiło, żeśmy przez
cały ǳień drżeli ak liście. Cygan tylko eden był wesół i spoko ny i ciągle nam powtarzał:

— Nie ma się czego bać, panie! Ja uż siedm razy uciekał i zawsze dobrze mi poszło.
Człowiek w nieszczęściu ma zawsze pewną determinac ę, a w Bogu naǳie ę, że i od-

wagi nie braknie, kiedy e przez całe życie nie brakło, ale zawsze była akaś obawa we
mnie. Toteż od południa, nastroiwszy sobie dębową lisztwę, od tapczana oddartą, cały
czas uż wisiałem u kraty. Aż mnie piersi zabolały, tak ich sobie nagniótłem o przymurek
u okna, ale przecie wytrwałem i dobrze się stało, bo na goǳinę przed zmrokiem przy-
szedł mó mis onarz wolnym krokiem popod mo e okno i u rzawszy twarz mo ą za kratą,
pokrzepił słowem pociechy.

Jakoż i na goǳinę eszcze przed zmrokiem wszedł klucznik do nasze kaźni, wnosząc
wodę i pyta ąc, ażali kto czego nie żąda, bo on uż ǳisia nie przy ǳie, chcąc także pó ść
na nabożeństwo.

⁴²⁷owe (daw.) — ǳiś popr. forma lp r.n.: owo. [przypis edytorski]
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I edno, i drugie dobre było dla nas i odpowieǳieliśmy klucznikowi, że żaden z nas
niczego nie potrzebu e, tylko go prosiemy, aby się i za nas pomodlił. I zostaliśmy w dalsze
niecierpliwości.

Kiedy się zmierzchać poczęło, wiele ludu zgromaǳiło się na mieście. Wo sko wycią-
gnęło się długą linią na rynku i przed farnym kościołem, aleśmy go nie wiǳieli, bo nasze
okno patrzało na południową stronę, a kościół farny stoi w rogu mięǳy północą i za-
chodem. Dobry zmrok był uż, kiedy zaczęto bić w ǳwony i kilka salw dano. Po chwili
rynek był uż napchany ludem i przy świecach i pochodniach zaczęły się proces e. Myśmy
się także modlili i pewnie goręce ak cały lud tamten, ale tak uż byliśmy rozdrażnieni
i taka w nas była determinac a, że Węgrzynek rzekł do mnie:

— Panie, tu nie ma co czekać. Krata przepiłowana, warty za ęte. — Dale w imię
boże! — Ucieka my!

I a na to przystałem. Nie będę wam opowiadał, akimi drogami dostaliśmy się na
ulicę, dość że wsunąwszy się po ciemku pomięǳy tłumy, wygniotłem się na rynek, gǳie
znowu tłum, i tak przeciska ąc się niepoznany, wpadłem w ulicę pańskiego domu, gǳie
mnie zaraz we drzwiach karczmareczka opadła, woła ąc:

— Panie! Gǳie mó mąż? Gǳie mąż?
— Jest, est, est — odpowieǳiałem, chociaż w rzeczy nawet nie wieǳiałem, co się

z nim stało, i pobiegłem do sieni, w które pośrodku stały mo e cztery konie, zaprzężone
do karabonu, a przy nim o lusznie oparty ksiąǳ mis onarz z mo ą szkatułką w ręku.

— Wiǳisz — rzecze on do mnie, rzuca ąc mi się w ramiona. — Ale tu nie masz
czasu do stracenia, siada zaraz i edź, edź, gǳie chcesz, byle nie do domu.

— Niech ci Bóg zapłaci! pozdrów mi wszystkich i uściska ode mnie! — odpowieǳia-
łem ze łzami księǳu i wskoczyłem na wóz, a podczas kiedy wsiadałem, z drugie strony
wskoczył mó Węgrzynek, któren nawet nie wiem, skąd się wziął i kiedy przybiegł.

Woźnica konie zaciął i w ciemną noc ruszyliśmy na dół na prawo gościńcem, mnie sza
o to, dokąd, byle precz z tego fatalnego mieściska.

Wy echawszy z one gospody o dobrym zmroku, echałem wprost gościńcem ku Wo -
niczowi i pewno uż z aką milę upaliłem podolską, zanim odgłosy rezurekcy nych salw
i ǳwonów przestały mi szumieć w uszach, a dopiero widok miasteczka Wo nicza, o pół-
tore mili odległego od Tarnowa, obuǳił we mnie zupełną przytomność. Stanąwszy tedy
na środku gościńca, uczyniłem z moimi sługami wielką naradę, ak echać, gǳie i któ-
rędy? — i zgoǳiliśmy się wszyscy trze na to, żeby echać bez wypoczynku i wprost
za Wisłę. Oto tylko choǳiło: którędy? Ale i na to znaleźliśmy dobrą odpowiedź zaraz
w pierwsze gospoǳie; akoż z nie wziąwszy sobie przewodnika, puściliśmy się ku Wiśle,
a mianowicie ku U ściu Solnemu i Opatowcowi, na całą noc.

Kto zna tute sze okolice i gościńce, temu się może ǳiwnym wydawać bęǳie, dla-
czego a wtedy sprzed Wo nicza nie echałem wprost dale gościńcem ku Krakowu, ale
w nocy puściłem się na małe i niezna ome mi drogi; ale kto słuchał dawnie szych moich
opowiadań, ten sobie przypomni, iż miałem siostrę roǳoną, Jadwigę — rokiem starszą
ode mnie, a uż przed laty ǳiesięciu wydaną za imć pana Krzysztofa Michałowskiego,
herbu Pora , stolnikowicza sandomirskiego, i mieszka ącą na swoich własnych wioskach
w Sandomirskiem — i temu zboczeniu mo emu cale się ǳiwić nie bęǳie.

Pomięǳy siostrą mo ą a mną w wieku naszym ǳiecinnym i pacholęcym była wielka Młodość, Marzenie
przy aźń i miłość, a to do tego stopnia, że nie tylko to wyrobiłem u mego o ca, iż ą po
zamęściu wraz z zięciem blisko rok eszcze przytrzymał w Bóbrce, ale kiedy przyszło do
pożegnania, przyrzekliśmy sobie na uroczyście , iż koniecznie z czasem tak się z naszymi
ma ątkami uregulu emy, żebyśmy kopcami granicznymi przytykali do siebie. Ale, ak to
zwycza nie bywa na świecie, póki człek młody, to nie dosyć że mu niezliczone mnóstwo
na pięknie szych rzeczy roi się po głowie, ale eszcze zda e mu się, że co tylko pomyśli za
młodu, to to niezawodnie kiedyś wykona. I powieǳ ty nawet młodemu, że tylko połowa
ego planów olbrzymich est czczym snem i marzeniem, których za lat kilka sam się
wyprze albo zapomni, to się eszcze obruszy na ciebie i powie, że go nie znasz i żeś mu
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est nieprzy aciel — a tymczasem, któż nie wie, aki by to piękny był świat ten, gdyby
tylko setna część snów młoǳieńczych w rzeczywistość się zamieniła!

Takim też snem młoǳieńczym, który snem tylko pozostał na wieki, był i ów plan
nasz zbliżenia się z siostrą w sąsieǳtwie. Po e wy echaniu od nas ze swoim mężem mó
o ciec sam rząǳił przeznaczoną dla mnie połową fortuny i nie pozwalał się wtrącać do
niczego. W cztery lata potem wybuchła wo na, w które i a, zrazu dla zabawki, potem
uż z obowiązku, służyłem. Śród wo ny zaszła śmierć mego o ca — fortuna się została na
boskie opiece i tak rok cały przetrwała. Po wo nie łatało się ǳiury w sercu i w fortunie
znowu przez rok okrągły, do tego eszcze kordon mnie odgroǳił od siostry, a kiedy potem
zapłonęła we mnie owa nieszczęśliwa żąǳa ǳieǳictwa, dalibóg, że lubo eszcze nie byłem
stary i pewnie tak samo siostrę kochałem, ak dawnie , ednak uż nowsze sny i marzenia
tak wyrugowały dawnie sze, że te ostatnie ani mi na myśl nie przyszły.

Jednak teraz była rzecz inna. Począłem miłość i konkurenc ę, o czym eszcze nic a nic
nie wieǳiała Jadwisia; przeszedłem świeżo takie terminy, które mnie w ednym momencie
uczyniły wygnańcem i Bóg wie na aki los całe życie mo e podały; echałem prosto gǳieś
daleko i eżeli także na niebezpieczne okaz e, to przyna mnie ze stałą determinac ą, choćby
życie położyć dla Zosi — więc choć teraz na pierwszym i obowiązkiem, i serca mo ego
pragnieniem było wiǳieć się przedtem z Jadwisią.

Z Opatowca tedy, dokąd się szczęśliwie przeprawiłem przez Wisłę, prowaǳiłem po-
dróż mo ą wprost dale i dnia drugiego stanąłem w Nieczu owych wioskach. Tam ednak
uż mi Pan Bóg tak nie poszczęścił, ak się tego spoǳiewałem; siostrę bowiem zastałem
słabą na ciele i sroǳe posmuconą na duszy z powodu utraty ulubionego ǳiecięcia. Więc
zamiast co miałem się przed nią wyspowiadać ze wszystkich moich smutków i miłości,
zamiast w edne rzeczy rady od nie zasięgnąć, w drugie pomocy lub pociechy, to musia-
łem z bólem serca wszystko swo e starannie taić przed nią i eszcze się zdobywać na słowa
pociechy. Szwagrowi tylko, który był mąż cnót niepospolitych i ǳiwnie wzniosłego serca
kawaler, opowieǳiałem wszystko co do oty. Zaasował on się tym niepomału⁴²⁸ i rzekł
mi:

— Wiele tu tego złego est, panie bracie, więce nawet niżeli, ak uważam, sam sobie
liczysz. Bo i konkurenc ę taką trzeba prawie na równi kłaść z nieszczęściem, i lekkość
umysłu twego nie brać za szczęście; o procesie tarnowskim to uż nie ma co i powiadać.
Chwała Bogu, żeś osobę two ą przyna mnie zeń wyratował, ale przyszłość two a i fortuna
uwięzła przy nim na długo, kto wie, może i na wieki.

— Jak to rozumiesz? — zapytałem.
— Całkiem po prostu — odpowieǳiał pan Michałowski — nie ma ciebie, to mogą

zabrać two ą fortunę, bo kto wie, akie tam prawa. Ale a cię tak nie zostawię; kiedy cię
głos serca woła za Zosią, to edź uż z Panem Bogiem za nią, ale a zaraz utro po adę do
Bóbrki. Tego tak nie można zostawić, bo kiedy nieszczęście zechce, to wszystko możesz
utracić, a tak, na razie przyna mnie , choć gotowiznę ci uratu ę i przecie coś zrobię około
two e sprawy, a kiedy nie, to choć się dowiem o wszystkim.

Nie chciałem zrazu przy mować te od niego posługi, bo miał swo e gospodarstwo
niemałe i, co gorsza, żonę słabą w domu, ale zważywszy, że siostra mo a nie była tak
barǳo słabą, a mnie tu w złym razie mogły grozić niemałe rzeczy, przy ąłem ego ofiarę
z wielką wǳięcznością. Zwłaszcza kiedy, ak zwycza nie, przyszło do tego, że mo a siostra
tego dnia eszcze o wszystkim się dowieǳiała, to uż ani mowy być o tym nie mogło,
żebym tak został bez ratunku; ona bowiem, spłakawszy się nade mną ak ǳiecko, de-
terminowała się racze sama wstać z łóżka i po echać do Bóbrki, niżeli mnie tak na los
szczęścia zostawić. Zostało tedy przy tym, że Michałowski miał zaraz naza utrz wy eż-
dżać do mnie, i umówiliśmy się tak, iż on o wszystkim, co zrobi lub o czym się dowie,
donosić bęǳie żonie, ona zaś mnie pocztą lub gdyby tego potrzeba było, to i umyślnym
posłańcem wprost do Oszmiany. Tak więc dnia następnego, rzewnymi żegna ąc się łzami,
roz echaliśmy się każdy w swo ą stronę, nie wieǳąc wcale, kiedy i w akich losach nam
się Pan Bóg znowu wiǳieć dozwoli.

Podróży mo e dalsze opowiadać nie będę, nic bowiem w nie nie zdarzyło mi się
osobliwego i chybaby to tylko do osobliwości policzyć, iż spod Sandomierza dnia trzy-

⁴²⁸niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
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nastego przed wieczorem znalazłem się około Oszmiany i słońce eszcze miało z goǳinę
biec ku zachodowi, kiedy a uż z pagórka o kilka sta tylko przed sobą u rzałem wieś
ǳiadkową. Z bĳącym sercem i wielką niespoko nością zbliżałem się do nie , ale i a mo-
gę powieǳieć o sobie, że poznałem ą zaraz! Dworek drewniany z ganeczkiem o czterech
słupach, na którego czele przybitą była Matka Boska Ostrobramska ze łzami w oczach
i uśmiechem na licu, z ǳieǳińcem gładkim przed sobą, wysokimi okolonym płota-
mi, przez które bez turecki przechylał swo e gałęzie, a w którego środku stały trzy lipy
rosochate, niegdy piorunowym ogniem osmalone; dworek ten, mówię, o którym tyle
słyszałem i od ǳiadka, i od Murdeliona, akże by mi się był nie miał zaraz ze wszystkim
przypomnieć? Nie wyglądał wprawǳie teraz ani on, ani ego okolica tak, ak wtedy, kiedy
ǳiadka wypęǳiła z domu owa bezecna macocha lub kiedy Murdelio, u rzawszy przed
gankiem modlącą się sług Witowych gromadkę, tak był tym widokiem pochwycony,
choć za diabelskie swe serce, że konia odwrócił i swego zbó eckiego zamiaru zaniechał,
ani też tak, kiedy po świetle księżycowym krwawy ów napad w rzeczy⁴²⁹ wykonał; bo
teraz była to dopiero połowa ma a i ledwie pierwsza zieleń okrywała ziemię i drzewa, na
łąkach eszcze wody tu i ówǳie stały i podrywało się z nich ptastwo błotne, szuka ące żeru
albo noclegu; pługi kra ały ziemię skrzętnie, rozsypawszy się po nie ak stado mrówek
naokoło, skowronek eszcze śpiewał swo e pierwsze piosenki, a słowik dopiero lutnię swą
stroił; ednak, ma ąc ów bór po lewe , w którym niegdy modlącego się łzami krwawymi
ǳiadka olśnił pożar macoszynego domu, i ma ąc wszystkie słyszane opowiadania świeżo
przywołane w pamięci — smutno się zamyśliłem.

Konie mo e, długą sforsowane podróżą, noga z nogi wlokły karabon po błocie, woź-
nica kiwał się na koźle i drzymał. Węgrzynek, ako sławny mięǳy gawieǳią geograf,
ciekawie się rozpatrywał wokoło, a a myślałem o owym domku drewnianym i sobie. O, Dom, Czas, Przemiana, Los
nęǳny domku! Ty, który uż tyle razy na przemian byłeś świadkiem i cnót wielkich,
i zbrodni, który chowałeś w sobie i anioły, i gady, który mięǳy twoimi ścianami mie-
ściłeś bezecną babę z obrzydliwymi gachami i dawałeś na twe podłoǳe rozpustne za
sieroce pieniąǳe lusztyki, który patrzałeś na na szlachetnie szego z młoǳieńców, obło-
żonego we własnym domu guzami, wyrzuconego za bramę, wyszczutego psami, a przecie
niema ącego eszcze złe myśli w sercu i poświęca ącego wszystko dla pamięci swo ego
o ca i czci niepokalanego imienia, który byłeś świadkiem starodawne cnoty sąsieǳkie ,
opieku ące się skrzętnie sierocym groszem przez lat kilkanaście, który potem obe mo-
wałeś w swych ścianach tyloletnie szczęście domowe i akby łza czyste pożycie stolnikowe
roǳiców, który śród tego czasu wypiastowałeś śliczną akby anioł i dobrą ak anioł pa-
nienkę, a która ednak była złą gwiazdą, prowaǳącą za sobą tyle złości i zbrodni, i krwi
niewinnie rozlane , i niespoko u, i zmartwień, i nieszczęść dosięga ących biczem swoim
aż serca następu ących pokoleń, który na koniec sam świadkiem byłeś i zgody, i niezgody
ednego z potomków imienia, ich rzucania się sobie w ramiona, a potem na siebie, ich
gróźb i wyrzutów, i przekleństw, i napadów!… domku lichy i niepokaźny, cóż ty masz
dla mnie w zanadrzu? Co tam dla mnie chowasz pomięǳy twoimi ścianami? Jaka z kolei
chmura zawiśnie teraz nad dachem twoim, czy biała i przezroczysta, złotymi wesołego
słońca obwieǳiona brzegami, czy czarna, groźna i nowymi gromami ciężarna?

Takimi myślami za ęty, za echałem przed ganek. Zrazu wydawało mi się, że cały ten
dom est pusty i że w nim nie masz nikogo, tak akoś cicho było na ǳieǳińcu; ale
kiedy się obe rzałem i wzrok rzuciłem na okno, serce mi tak uderzyło, że aż wykrzyk-
nąłem z radości. Zosia była w okienku i wyglądała w ǳieǳiniec na drogę. Poznawszy
mnie, pędem strzały zniknęła w oknie i wybiegła do sieni, a też nieleniwo zeskoczyłem
z wozu i w ednym okamgnieniu znaleźliśmy się razem na ganku, a a, drżący cały, ze
łzami w oczach ściskałem uż tę bielutką rączkę, które wtenczas może więce ak nieba
na wieczne posiadanie pragnąłem.

Milczenie wtóru ące temu uściśnieniu trwało dość długo; a przyna mnie , lubo przez
drogę miliony wiadomości dla Zosi zbierałem, teraz, ak mi Bóg miły, nie umiałem ani
słowa powieǳieć, ale ona, zasłania ąc chusteczką oczy dwiema ślicznymi łzami ozdobione,
rzekła na przód półgłosem:

— Myśmy myśleli, że pana Marcina gǳieś na droǳe zabito.

⁴²⁹w rzeczy (daw.) — rzeczywiście, w istocie; naprawdę. [przypis edytorski]
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— ǲięku ę wam za tę myśl — odpowieǳiałem — bo prawda, że chyba tylko śmierć
lub więzienie mogło mnie w te podróży zatrzymać.

— Więzienie? Boże! — zawołała Zosia. — Któż waszmości śmiał więzić?
— Był taki, co śmiał, ale to potem opowiem. Cóż tu się ǳie e? Mama?…
— Mama est na zamku Piotrowiczowym — odpowieǳiała Zosia z westchnieniem.
— Jest? Chwałaż Bogu i za to — odpowieǳiałem. — Już my ą stamtąd dobęǳiemy.
— Da Boże! — rzekła Zosia. — I teraz wierzę, że mama nazad do nas powróci,

kiedy waszmość przy echał. Ale chodźmy do ǳiadka, on się barǳo ucieszy pana Marcina
przybyciem.

To mówiąc, otworzyliśmy drzwi po prawe stronie, wiodące do izby dość duże , w któ-
re przy edne ścianie sieǳiał ǳiadek w poręczowym krześle; przy nim stoliczek mały
po staremu z butelkami miodu czy wina, a za stolikiem drugi szlachcic, także uż pode-
szłego wieku, ale niezna omy. Wszedłszy, przyskoczyłem do ǳiadka, wita ąc się szczerze
i serdecznie. A on też do mnie także od serca:

— Jak się masz, Nieczu o? Widoczny to cud boży, żeś tu przy echał, bo pewno w nie-
małych być musiałeś obrotach; uż a myślałem, że cię zgoła zabito.

— ǲięku ę egomości za tę dobrą o mnie opinię — odpowieǳiałem starcowi, cału ąc
go w ramię. — Zabić mnie, nie zabito, ale mnie uwięziono.

— Uwięziono? Jakże? To waszmość był pod kondemnatą⁴³⁰? — zapytał on szlachcic
sieǳący przy ǳiadku i pĳący miód z kubka.

— Pod kondemnatą? Uchowa Boże! — odpowieǳiałem. — Dopiero miano wypisać
dekret na mnie, ale uciekłem przecie.

Na to ǳiadek:
— Siada no, siada , Nieczu o, i powiada , co tam z tobą wyrabiali i za co, bo to

doprawdy ciekawe rzeczy.
— Dobrze — odpowieǳiałem — siądę i opowiem od deski do deski, ale pierwe nie,

póki mi egomość nie powiesz, co się tu ǳie e; bo użci to ciekawsza⁴³¹, a nade wszystko
ważnie sza.

Westchnął starzec na to i rzekł:
— Co się ǳie e! Źle est, bo gdyby było dobrze, tobyś był mo ą córkę uż tuta obaczył.

Ale w Bogu naǳie a: w Bogu i w imć panach sąsiadach — dodał ǳiadek — którzy nas
przecie nie opuszczą.

— W Bogu, w Bogu tylko, panie cześniku dobroǳie u — na to szlachcic — bo
my, chociaż całym powiatem staniemy przy waszmości, to ednak tylko nasz obowiązek
zrobimy, tak akeśmy uż raz zrobili, kiedyśmy po raz pierwszy córkę egomości z tego
przeklętego zamku dobyli. Ale ak się to pierwszy raz dało zrobić z łatwością, tak i teraz
się zrobi; bo czy to się nie ma dosyć siły na to? Czy się to nie zna każde ǳiury w tym
zamku?…

Ja się na to popatrzyłem na tego szlachcica, ciekawy, kto by to był, który tak zna
wszystkie ǳiury w Piotrowiczowym zamku, co spostrzegłszy, ǳiadek rzekł zaraz, wska-
zu ąc ręką na niego:

— To est mć pan Gintowt, teraz cześnik wendeński, a niegdy plenipotent pana
Ignacego, ten sam, który…

— Wiem, wiem — przerwałem ǳiadkowi — który niegdy pół załogi zamkowe spisał
przeciw Murdelionowi i panią stolnikową wywiózł, aby ą oddać o cu.

— Tak est, ten sam — rzekł pan Gintowt, ściska ąc mi rękę — wtedy był młody,
a ǳiś uż stary i siwy, ednak i ǳiś eszcze, da Bóg, z równym szczęściem bęǳie głównym
motorem takie że same imprezy.

— Da że Boże! — odpowieǳiałem na to — tylko że to ǳiś trzeba bęǳie podobno
bić z wierzchu na zamek, nie tak ak pierwe , wymknąć się tylko ze środka.

— Nic to nie waǳi, i to się potrafi. Na przyszły wtorek mamy tu se mik powiato-
wy w Oszmianie i a tam będę, a aką szlachtę i ile e stamtąd przywiozę, to waszmość
obaczysz i sam osąǳisz, czy można z nią bić na zamek czy nie.

⁴³⁰być pod kondemnatą (łac.) — mieć wyrok. [przypis edytorski]
⁴³¹to ciekawsza (…) ważniejsza (daw.) — w domyśle: rzecz, sprawa; ǳiś racze : to ciekawsze (…) ważnie sze.
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— Ślicznie to waszmość mówisz — odpowieǳiałem — czy tylko zechcą przy echać?
— Ja bo waszmości nie koncept z głowy powiadam, tylko rzecz dokumentną; przecie

to uż est udeterminowane⁴³².
Dopiero dowieǳiałem się całe rzeczy, która była następu ąca.
Murdelio, porwawszy stolnikową z Źwiernika, ak i kiedy z nią do echał do swe-

go zamku, tego nikt wtedy nie wieǳiał i do ǳiś dnia nikt nie wie, powiadam to, bo
mi rozum tak mówić każe; ednakże stał się przy tym porwaniu eden szczegół ǳiw-
ny i nieodgadniony, który swo ego czasu potwierǳony był świadectwami dwóch prawie
całkowitych powiatów, to est: pilznieńskiego i oszmiańskiego, a pomimo to ednak ǳi-
sia u nikogo by wiary nie znalazł. Szczegół ten zasaǳał się na tym, że zaraz następnego
dnia po owe fatalne nocy, w które Murdelio porwał stolnikową w Źwierniku, wieść
się rozeszła po powiecie oszmiańskim nie o tym, że Piotrowicz porwał panią Strzegocką
z e domu, ale o tym, że ą uż przywiózł do siebie, a nawet byli tacy, którzy go dnia
tego rankiem wiǳieli w eżdża ącego dwiema brykami w zamkową bramę. A przecież to
była przestrzeń mil stu dwuǳiestu! — Kiedy mi to opowiadano, na żaden sposób nie
chciałem wierzyć i mówiłem Gintowtowi do oczu:

— Ale uż mówcie wy sobie, co chcecie, a w żaden sposób nie uwierzę. Człowiek
tego żadną siłą zrobić by nie potrafił, a chociaż niemało luǳie gada ą o tym, że żywe
diabły choǳą po ziemi i niektórym luǳiom nawet w ich sprawach dopomaga ą, to uż
daremna⁴³³, ale póki a co takiego na własne oczy nie u rzę, póty też nie uwierzę. Prawda,
że nie mówię uż naǳwycza ne, ale nawet i zwycza ne rzeczy tego Piotrowicza dużo dia-
belstwem trącą; nie zaprę się nawet tego, że i mnie samemu o nim nieraz się co takiego
przywidywało, że doprawdy trudno to sobie po prostu wytłumaczyć, ale czy to ednego
człowiek nie rozumie w tym życiu, a przecie zaraz nie nazywa diabelstwem?

Na to Gintowt:
— I dobrze waszmość w te materii mówisz, i niedobrze; bo chociaż to nie barǳo

się chce wierzyć w diabły człowiekowi takiemu, który nigdy nie wiǳiał, toż ednak akże
znów nie wierzyć, kiedy w nich wierzy cała Litwa? Pana Piotrowicza, o którym mowa,
a sam znam tak blisko, ak mało który z sąsiadów, bo, Panie Boże mi odpuść, służyłem
u niego lat kilka; lecz co się tyczy diabelstwa ego, to, Bogiem a prawdą, sumiennie nie
mógłbym ani tak, ani owak zaświadczyć. Wiǳiałem ci a nie edną taką rzecz po nim, przed
którą się luǳie żegna ą, i am się żegnał, ale zawsze daleki byłem od tego, żeby aż diabła
w nim wiǳieć; i eżeli przyszło do tego, żem ego służbę samowolnie porzucił, to nie inny
był powód temu, eno ten, żem się o ego szkaradne nieuczciwości przeświadczył. Wiele
by to ǳiś gadać o tym i daleko by sięgać potrzeba, żeby życie tego człowieka doskonale
wyświecić, ale ilekolwiek bym nagadał, to zawsze bym w te rzeczy tak rozumiał, ako i ǳiś
powiadam, a to: że ani ci, którzy go szczerym diabłem być powiada ą, ani owi, którzy go
tylko barǳo złym człowiekiem być mienią, nie ma ą rac i, bo któż zaprzeczy, że można
nie być diabłem, a ednak mieć pomoc diabelską?… Ale co się tyczy tego teraźnie szego
ego przybycia tuta , to wierz sobie, waszmość, lub nie wierz, a a ci to eszcze powtarzam,
że o samym środopościu, w ǳień św. Pankracego Wyznawcy, byłem tu u pana Żaby
w sąsieǳtwie i właśnie sieǳieliśmy sobie przy piwku marcowym, rozmawia ąc to o tym,
to o owym, kiedy wpadli do niego pan Kasper Magnuski i Jur z Borowiczek i powieǳieli
nam, że diabeł wenecki ukradł panią Strzegocką mężowi gǳieś na Mazurach i ǳiś o świcie
przywiózł ą na swó zamek. Jeszcześmy się sprzeczali o to, że pani Strzegocka nie ma uż
męża, bo a sam byłem na nieboszczyka stolnika pogrzebie, czego wszystkiego świadkiem
był pan Żaba, który, kiedy mnie wiary nie ma, sam to waszmości przytwierǳi, a zresztą
i wszystka szlachta z okolicy, bo tegoż dnia eszcze wiadomość ta rozeszła się na pięć mil
naokoło.

Tak mówił Gintowt, a tymczasem rzecz znowu była pewna i przez cały pilznieński
powiat potwierǳona, że Murdelio panią stolnikową ukradł w samą wigilię św. Pankracego
Wyznawcy⁴³⁴, sto dwaǳieścia mil z czubem upalił edne nocy ten diabeł wenecki!

⁴³²udeterminowane (łac.) — postanowione. [przypis edytorski]
⁴³³to już daremna (daw.) — w domyśle: rzecz, sprawa; ǳiś racze : to daremne. [przypis edytorski]
⁴³⁴w samą wigilię św. Pankracego Wyznawcy — t . w przedǳień święta św. Pankracego obchoǳonego w ko-

ściele katolickim  ma a (w cerkwi prawosławne  ma a). [przypis edytorski]
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Ale powraca ąc do rzeczy, opowiadam dale , iż skoro tylko wieść o tym czynie Pio-
trowiczowym rozeszła się po okolicy, to tak szlachtę tamte szą, wedle świadectwa ǳiad-
kowego, na poczciwszą pod słońcem, oburzyło, że aż chciała hurmem na zamek uderzyć.
Ale ak to u nas bywa zwycza nie: zrazu huk wielki, wrzawa i odgrażanie się takie srogie, Polak, Szlachcic, Obycza e,

Gniew, Słowoże kto by myślał, że to uż koniec świata, a ono właśnie wtedy, kiedy krzyk na głośnie szy,
serca uż stygnąć poczyna ą. I tak z onego napadu zamierzonego w pierwszym impecie
ledwie pamiątka groźby została. Jednakże szlachta, pomimo to, że się wyburzyła od razu,
niedługo potem dała dowód tego, że w te sprawie przyna mnie i na zimno nie myślała
inacze , ak na gorąco; bo skoro ǳiadek po awił się w wiosce swo e , zaraz też wszyscy
sąsieǳi przy echali, nie tylko z oświadczeniami dawne i do ǳiś dnia niewygasłe dla nie-
go przy aźni i nad teraźnie szym ego nieszczęściem kompas i⁴³⁵, ale nawet z uroczystym
zapewnieniem, że panią Strzegocką wydobędą z zamku, a Murdeliona rozsieczą za wstyd
i hańbę wyrząǳoną wszystkim. Gdyby kto inny był w mie scu ǳiadka albo gdyby pan
cześnik eszcze teraz miał był tę krew i fantaz ę, aką miał, kiedy sługiwał w chorągwi i za
sieniawszczykami uganiał po Rusi, toby był dotychczas umiał uż ukuć co z tego żelaza,
które mu samo podawało się w kleszcze; a a, kiedym przy echał, byłbym uż zastał stol-
nikową u o ca, a z Piotrowiczego zamku ledwie gruzy i zgliszcza, ale nie darmo to mówią,
że starość, nie radość: ǳiadek do ǳiś dnia nic eszcze nie zrobił. A boćwinkowie⁴³⁶, lu-
bo lud setny, bo znam ich, gdyż z nimi służyłem, ednakże bez przynuki⁴³⁷ sami nic nie
zrobili. Oni, wyspoczywawszy się przez lat parę po wo nie ostatnie , które mało doznali
złych skutków, ǳiś raǳi byli, że ich co nowego zbuǳiło ze snu; więc zamiast rzecz tak
małą od razu zacząć i zakończyć, zabawiali się tą nowiną i różnymi dla nie wykuwanymi
planami, przygotowu ąc się na ten lichy za azd, akby na wielką wo nę. Więc na pierw
urząǳili pomięǳy sobą kole , po które co dwóch co nocy przy eżdżało do dworu pana
Wita i tam trzymali niby to szyldwach na wypadek akiego niebezpieczeństwa; inni śród
tego czasu robili pod azdy pod zamek, bawiąc się po żołniersku chwytaniem wieści o sile
i innych zasobach nieprzy aciela; pan Gintowt sieǳiał wciąż u pana cześnika i odbiera ąc
coǳiennie raporta, a właściwie li plotki, trutynował⁴³⁸ e ze staruszkiem i ze wspólnych
narad wynika ące coǳiennie wydawał rozkazy; młoǳież zaś inna, owi to młokosikowie,
którzy nigdy w życiu na żadne nie byli potrzebie⁴³⁹ i sposobiąc się do lada burdy powiato-
we , zazwycza okrutnie srogie miny robią, wiele krzyczą, lata ą i po żołniersku się prężąc,
wielką okazu ą służbistość, aż póki im dobrze kto skóry nie nagarbu e i nie pozna ą sami,
że bitwa to nie zabawka, a harcowanie⁴⁴⁰ na pięknym koniku, to eszcze nie służba —
ta młoǳież, ako zwykle, to na koniach, to wozikami, tak latała po całe okolicy, że kto
obcy byłby przysięgał na to, że tam się przygotowu e wielka wo na. Tymczasem zaś Mur-
delio, ako opowiadały wieści, trzyma ąc stolnikową pod dobrą strażą, zamek, ak mógł,
opatrywał, swoich luǳi uzbra ał i przez powierników wysyłanych na okolicę tak różną
hołotę i tak wiele e zbierał, że uż do dwóchset głów samego teraz nowo uformowanego
wo ska liczono na tym diabelskim zamku. Ale ak i gǳie tam panią stolnikową trzymano
na zamku i ak się z nią obchoǳono, o tym na próżno starano się dowieǳieć.

Więc kiedy tak sieǳąc przy mioǳie, obadwa staruszkowie opowiada ą mi te wszyst-
kie szczegóły, rzeknę a do nich:

— Barǳo to wszystko ładnie, co mi tu waszmość opowiadacie; ładnie, że sąsiadów
ta sprawa tak żywo obeszła, ładnie, że po kolei strzegą egomościnego dworku, ładnie,
że się przygotowu ą i obiecu ą na zamek uderzyć, tylko to edno nieładnie, że właściwie
dotychczas nic eszcze nie zrobili; bo czy to taka, czy siaka impreza, to nigdy nie rozu-
miem takie polityki, żeby dla kilku przysposobić się ma ących szabel lub koni dawać
czas nieprzy acielowi do wzmocnienia się i przygotowania.

Gintowt słuchał i wpatrywał się we mnie, gdym mówił, a kiedym skończył, spytał
mnie z wolna:

⁴³⁵kompasja (z łac.) — współczucie. [przypis edytorski]
⁴³⁶boćwinkowie — przezwisko Litwinów, pochoǳące od boćwiny a. botwiny, t . potrawy z młodych buraków,

z które słynęła kuchnia litewska. [przypis edytorski]
⁴³⁷przynuka (ros.) — zachęta. [przypis edytorski]
⁴³⁸trutynować (z łac.) — rozważać. [przypis edytorski]
⁴³⁹potrzeba (daw.) — tu: walka, bitwa. [przypis edytorski]
⁴⁴⁰harcowanie — bić się po edynczo przed szykiem wo sk, po edynkować się; tu: brykać, skakać, dokazywać

(por.: harce). [przypis edytorski]
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— Waszmość służył gǳie w wo sku? — Ja też na to:
— Służyłem, i to nie tylko w wo sku, ale we wo nie, a co mówię, to z doświadczenia.
— No, to waszmość czynił swo ą praktykę z Mazurami i z nimi może wiesz, ak

poczynać, ale u nas inacze .
— Prawdę to egomość mówisz, że u was inacze , ale a bo wiem, ak i tuta , bo

i z wami się sługiwało, i dlatego właśnie to mówię.
— Jak to? — rzekł na to Gintowt. — To waszmość o Litwinach powiadasz, że kiedy

im się co odwlecze, to i uciecze?
— Ja tego nie powiadam uż całkiem na pewno, eno tak suponu ę⁴⁴¹, a i to nie bez

pewnego powodu, bo stołowicka potrzeba stoi mi akby ǳiś przed oczyma.
Tu mć pan Gintowt, niebieską kwiecistą chustką nos utarłszy i pociągnąwszy pół Słowo, Próżność

kubka miodu, zaczął per longum et latum⁴⁴² opowiadać stołowicką potrzebę. Zosia sie-
ǳiała w tymże samym poko u pod oknem, a a, nie wiǳiawszy e sześć tygodni, ledwiem
się z nią był przywitał! Gadał więc Gintowt swo ą rzecz bez przestanku, a mowa ego po-
dobną była chodowi wyuczonego konia, który równym stępem czesze milę, dwie albo
i ǳiesięć; ale a uż i uchem, i okiem, i duszą całą byłem przy Zosi i czekałem tylko
sposobne chwili, aby się od rozgadanych starców oderwać. Jednakże ani myśleć było mi
o tym, bo lubo stary ten konfederat zrazu ciął swo ą sztukę, nie ogląda ąc się wcale na
usposobienie słuchaczów, toż ednak późnie , kiedy przyszedł z kolei na takie fakta, któ-
rymi mo ą opinię przerobić miał naǳie ę, z pospolitego szlachcica stał się niepospolity
a umie ętny orator. I nie przestawał on uż natenczas na samym opowiadaniu, ale w swo-
e zeloz i⁴⁴³ pragnął zarazem, aby, co powie, było potwierǳonym przeze mnie. Rzucał
mnie więc ustawicznie pytania albo do połowy tylko doprowaǳone periody⁴⁴⁴, których
dokończenia wyczekiwał ode mnie, a kiedy wiǳiał, że mu odpowiadam ni to, ni owo, to
mnie brał za rękę, szarpał za ęǳle u pasa albo za połę żupana, a kiedy i to nie pomogło,
to wstawał i położywszy ciężką, kościstą rękę na moim ramieniu, podniesionym głosem
i w samo ucho rzucał mi swo e nieodwołalne sentenc e. Jakem się kręcił na stołku, z aką
grzecznością kiwałem na wszystko, a przy tym ile cierpiałem natenczas, opowiadać nie
będę, bo komuż ǳiś nie są znane smętne kochanków cierpienia! — Ale pan Gintowt był
uż stary i nie znał się na miłości, więc ani naǳiei nie było, aby się zlitował nade mną
i z swoich ob ęć oratorskich mnie puścił; musiałem tedy cierpieć i słuchać, ale byłbym
był Pan Bóg wie co dał za to, gdyby mu kto był przerwał tę arcywymowną obronę. Ja-
koż wysłuchał Bóg prośby mo e , bo kiedy mć pan cześnik wendeński, przy ąwszy z rąk
ǳiadka świeżo napełniony kubeczek miodu i wypróżniwszy go do połowy, szeroko ode-
tchnął piersiami, ażeby zrekapitulowawszy⁴⁴⁵ wszystkie motywa, ostatecznym do mnie
wystrzelić argumentem — drzwi się otworzyły z łoskotem i dwóch młodych Litwinów,
na których kole owe niby to służby przypadła te nocy, weszło do izby. Pan Gintowt,
chcąc nie chcąc, musiał przerwać swo ą orac ę, a podczas kiedy ǳiadek powiadał mi no-
wo przybyłych nazwiska i tytuły i nawza em im mo e, wniesiono nowy zasiłek miodu,
do którego zasiadłszy, oczywiście nowa musiała się zacząć rozmowa. Jeden z tych barǳo
młoǳiutki, ale zaǳierżysty kawaler, właśnie eden z takich, o których dopiero co wspo-
mniałem, że okrutnie bębnią słowami przed lada aką praktyką, był do tego eszcze akiś
daleki powinowaty ǳiadka przez nieboszczkę panią cześnikową, toteż, pociągnąwszy za-
raz ze dwie szklanice, kiedy to pocznie bić na zamek Murdeliona, to aż włosy na głowie
powstawały od samego słuchania.

— Ho, ho! Mospanie! — gadał on młoǳik, na nieszczęście obraca ąc się do mnie. —
Waszmość ani wyobrażenia nie masz, aką my kurtę wykroimy temu diabłu weneckiemu!
Ja sam mam więce trzyǳiestu luǳi zebranych z sąsieǳkiego zaścianku i czekam eno
na wtorek. Ale to nic eszcze! Przy edź no, waszmość, na wtorek do Oszmiany, mamy
tam sęǳiów obierać, ale kat ich bęǳie obierał! Od pana Żaby przy ǳie tam sześć beczek
miodu, od pana Zembrzuskiego pięć, od Jokity trzy miodu, a edna gorzałki, egomość
pan cześnik dobroǳie ma uż cały wóz z adłem i napo ami nagotowany, ba, i ode mnie

⁴⁴¹suponować (z łac.) — pode rzewać. [przypis edytorski]
⁴⁴²per longum et latum (łac.) — długo i szeroko. [przypis edytorski]
⁴⁴³zelozja (z gr.) — gorliwość. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴period (z łac.) — tu: okres retoryczny. [przypis edytorski]
⁴⁴⁵rekapitulować (z łac.) — streszczać. [przypis edytorski]
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pó ǳie furka z wędliną, kołdunami i beczką wina, co mi mama podarowała. Otóż, kiedy
to wszystko za eǳie, a kiedy to stanie, ot! pan Gintowt dobroǳie , pan Magnuski orator,
Demostenes z Zalasówki, i Seneka Giembutowicz z gębami, a Jur z Borowiczek i my za
nim.

— Ba! Jur z Borowiczek! — poderwał drugi Litwin dyżurny. — Pewno, że kiedy ten
się weźmie do czego, to tam nie ma uż co poprawiać.

— Ba! To nie nowina! — odpowie znów młoǳik. — Dlatego też a na pierwe emu
rzecz zakomunikowałem! Zrazu nie chciał i ociągał się, powiada ąc: „A co mnie do tego,
że kto babę wykradł Mazurom! To niech się Mazury pilnu ą! A zresztą wartoż to wo ować
o starą babę, eszcze do tego z diabłem? Bo to przecie stolnikowa, kiedy szła za mąż, to a
eszcze szabli udźwignąć nie mogłem, i teraz się będę bił o nią, żeby mnie wzięli na ęzyki
i gadali, co im się podoba! Nie chcę, da cie mnie pokó ! Mnie Piotrowicz nic nie zawinił”.
— A a emu na to: „Ale mó Jurciu! Co tobie do tego, czy to o młodą czy o starą rzecz
iǳie! Co ci na tym? Wszakże kiedy panią stolnikową odbĳać bęǳiesz, to nie dla siebie,
ani sam pó ǳiesz na tę wyprawę, eno pó ǳiemy wszyscy! A zważa sobie to, że akoś
nieładnie by było, żeby przy takie imprezie Jura z Borowiczek nie było! Zważże i to —
powieǳiałem — że lubo nam barǳo wiele na tobie zależy, to ednak, czy ty pó ǳiesz
czy nie pó ǳiesz, zawsze się ruszymy i pociągniemy pięknie, a kiedy ciągnąć bęǳiemy, to
użci nie bez tego, żeby ten lub ów nie zapytał: »A gǳież nasz Jur z Borowiczek, co nas
woǳi po wszystkie czasy, że go nie widać na przeǳie?…« — Wstyd mi bęǳie powieǳieć,
ale trudnoż zmilczeć, że Jur sieǳi za piecem”.

Kiedy tak opowiadał młoǳik, w pierwsze wybiera ący się pole, ako doświadczonego
wszystkich za azdów przywódcę z wielką pracą dla te sprawy kaptował, Gintowt sieǳiał
milczący i popĳa ąc miodek powoli, chmurzył się coraz barǳie i słuchał, a kiedy tamten,
wyrecytowawszy i wszystkie swo e, i owego Jura przy onym kaptowaniu mówione słowa,
na tym zakończył, że przecie nareszcie Jura do te sprawy namówił, Gintowt pociągnął
eszcze raz miodu i rzekł:

— ǲiwu że się tu czemu, mospaneńku, kiedy taka młoǳież się roǳi! Toż to a sam
w mo e osobie, ako uż powiadałem, sieǳiałem uż z panem Żabą w ego domu przy
piwku marcowym, kiedy wpadli pan Kasper Magnuski i tenże sam Jur z Borowiczek
i pierwsi przywieźli nam wiadomość o wykraǳeniu pani stolnikowe i osaǳeniu e na
zamku Piotrowiczowym — i sam w mo e osobie słyszałem, ako Jur, opowieǳiawszy
zdarzenie, rzekł do mnie w te słowa: „Cóż, panie Bartłomie u? Nie porać to do za azdów
i ma uż człek tego dosyć, ale tu trudno! Hańba to wyrząǳona całe okolicy; trza snadź
bęǳie uderzyć na to gniazdo diabelskie” — a ten tu młokosik, który pewno aż w akie
kilka dni potem dowieǳiał się o te rzeczy, powiada mnie w żywe oczy, że on Jura skap-
tował! Tfe! A myszy, żeby do waszego domu wlazły, tobyście ich szukali! A z muchami
wam wo ować po ścianach! Tfu!

— Ale, panie cześniku dobroǳie u! — poderwał znów młoǳieniaszek. — Ja nie
powiadam, żeby Jur z Borowiczek nie pierwe ode mnie wieǳiał o te rzeczy, ale że z po-
czątku inacze o nie rozumiał niż teraz, to pewna! Przecież a powiadałem wyraźnie…

— Ale co ty powiadałeś — zawołał Gintowt — co ty masz do powiadania! Ty nawet
gęby nie powinieneś otworzyć, aby mówić o Jurze. Byłeś ty takim towarzyszem albeńskim,
którego cała Alba nosiła na rękach; byłeś nie sługą, ale przy acielem księcia pana; byłeś
w akich kilkuset potrzebach, a zawsze w na większym ogniu; służyłeś pięć lat krwawym
trudem, brałeś niedźwieǳie oszczepem, szukałeś niebezpieczeństw na własną rękę po
Węgrzech, po Multanach, po Turecczyźnie, odprawiłeś z akie dwaǳieścia za azdów, ze sto
po edynków? He?… Otóż kiedy to wszystko odprawisz, to wtedy bęǳiesz mówił o Jurze
ak o twym równym.

Zmięszał się tym trochę młokosik; a myślałem, że uż zgoła uderzy się w piersi
i umilknie, ale gǳie tam! Ledwie co przebrzmiał głos Gintowtowy, on się znowu po-
derwał i dale że w argumenta, usiłu ąc, eżeli uż nie dowieść koniecznie, że w rzeczy on
Jura skaptował, to przyna mnie siebie z zarzutów obronić. A podczas kiedy Gintowt rad
nierad na każdy argument odpowiadać musiał i stąd się rozpoczęła wielka mięǳy staro-
ścią i młodością dysputa, a, ako niemogący stawać ani z te , ani z owe strony i przez
nikogo uż nienagabywany, pochwyciłem tę porę, aby od nich uciec, a zbliżyć się do Zosi.
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Ale Zosi uż nie było w te izbie. Serce niewinne i tkliwe, a do tego różnymi uczucia-
mi ścieśnione, nie może znieść gwaru i krzykliwe rozmowy, niemych świadków nawet
nie lubi i na swobodnie mu w samotności. Więc kiedy w pierwsze izbie wo ennymi pla-
nami za ęci mężowie waǳą się z sobą o Jura z Borowiczek, a potem znowu w nie mnie
gwarliwe dyspucie układa ą środki z ednania szlachty, porządek za azdu i roǳa dobycia
zamku; w drugie izbie, przy maleńkim stoliku, na którym smutny płonie kaganek, sieǳi
Zosia nad książką nabożną i modli się Panu Bogu gorąco, aby dobył matkę z więzienia
i oddał sierotom. Opodal od stołu na drewnianym zydelku, pod ścianą, cała cieniem za-
kryta, sieǳi staruszka ochmistrzyni, ta sama, która niegdy ochmistrzowała stolnikowe
za czasów e panieństwa i pochyliwszy głowę na piersi, a ręce złożywszy ak do pacierza,
wtórzy w duchu modlitwom sieroty, wzbĳa ącym się, akby promień akie zabłąkane
gwiazdy, wprost na łono samego Boga.

Kiedym próg przestępu ąc, obaczył tak cichą, a ednak tak uroczystą z Panem Bogiem
rozmowę, przystanąłem na progu i chciałem, przypatrzywszy się tylko cokolwiek, nazad
do pierwsze izby powrócić; ale Zosia mnie natychmiast u rzała i prawie mimowolnie
rzekła:

— Panie Marcinie.
Przystąpiłem bliże , ale uż po raz drugi nie wieǳąc, od czego zacząć ową rozmowę,

w które tysiące rzeczy miałem do powieǳenia, usiadłem tylko koło nie i milczałem. Na
to ona znów do mnie, ale barǳo smutnym głosem:

— Panie Marcinie! Czy wróci mama do nas, czy uż nigdy nie wróci?
— O! Wróci, ak Bóg na niebie, tak wróci!
— Och! Boże! — zawołała ona na to ze łzami i oparłszy główkę o ręce położone na

stole, płakała.
Płacz ten, któren pewnie tyle ważył u Boga, co na gorętsza modlitwa, trwał długą

chwilę, przez którą a, także ze sercem ściśnionym i złożonymi rękami, sieǳiałem smutny
i milczący. Nareszcie Zosia podniosła głowę, twarz łzami zalaną otarła i rzekła do mnie:

— Panie Marcinie, pilnu że, waszmość, uż tę szlachtę, żeby zrobili, co obiecu ą, bo
oni będą krzyczeć, hałasować, odgrażać się, a na koniec roz adą się i nic nie zrobią.

— Niech się panna Zofia uż spuści na mnie — odpowieǳiałem — a wyrozumiałem
rzecz ak należy i miarku ę sobie, co mi potrzeba, a kiedy bym i ǳiś się przekonał, że
oni sami nic nie zrobią, to uż a wiem, gǳie czego szukać. Niech panna Zofia bęǳie
spoko na; pani matkę uważam za mo ą własną.

— Niechże Bóg to waszmości stokrotnie nagroǳi! — odpowieǳiała Zofia. — Kiedy
pan przy echałeś, to a wierzę, że i mama powróci.

Przycisnąłem usta mo e do e maluczkie rączki, a ona do mnie:
— Ale cóż to się tam z panem ǳiało w Tarnowie?
Na to pytanie musiałem odpowieǳieć obszernie; poprawiwszy się więc na zydlu, opo-

wiadałem e zdarzenie za zdarzeniem, szczegół za szczegółem, tak ak się ǳiało w istocie.
Zofia słuchała mnie z wielkim za ęciem i wielką uwagą, a żywe współczucie malowało się
na e twarzy. Kiedym przyszedł do tego dnia, w którym ów baron niemiecki mnie po
raz pierwszy nawieǳił, przerwała mi Zofia, mówiąc:

— I Holmfels waszmości wydobył?
— Nie, nie wydobył — odpowieǳiałem — bo nie mógł, ale ednakże dał mi dowód

takie przy aźni, że wielkie ukontentowanie byłoby to dla mnie, gdybym mu się mógł za
to wywǳięczyć.

— A wie pan — rzekła Zosia — że temu baronowi Zuzia się barǳo podobała? Co
e nie gadał wtedy!

— To wiem — rzekłem — bo on mi to sam powiadał, ale mu doraǳiłem, aby sobie
to wybił z głowy, bo e ani się śni o nim.

— A nie! — zawołała Zosia. — On e się może eszcze więce podobał!
— Jakżeż? — rzekłem oburzony. — To est po zaręczynach z Konopką i tamtemu

ledwie głowa nie pęknie od samych e grymasów, a teraz e się znów baron podobał?
— O! O! Je się co chwila kto inny podoba; to nic nowego.
— Życzęż a szczęścia panu Konopce, ale mu go nie zazdroszczę.
Po czym dale opowiadałem mo e fatalizmy aż do samego końca, których wysłuchaw-

szy, Zosia pięknie rzekła do mnie:
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— Chwałaż Bogu, że panu Marcinowi przyna mnie z więzienia umknąć się udało;
żebyż choć się na tym uż zakończyło.

— A! Ja też tak sprawy nie zostawiłem…
Wtem dał się słyszeć z drugiego poko u głos ǳiadka woła ącego Zosię do siebie. Ona

też porwała się z mie sca i powieǳiawszy do mnie:
— Zostań pan tu, a tu zaraz powrócę — wybiegła do ǳiadka.
Tymczasem staruszka ochmistrzyni przysunęła się do mnie i popatrzywszy mi w oczy,

spytała:
— To to espan konkuru esz o pannę Zofię?
— A… niby to a — odpowieǳiałem cale⁴⁴⁶ nieprzygotowany na takie pytanie.
— To espan z Mazurów? — spytała znów ochmistrzyni.
— Nie tak z samych Mazurów, ak z ziemi sanockie , która do wo ewóǳtwa ruskiego

należy.
— Aha, z sanockie … a długo to uż trwa ą te waścine amory?
To mi uż nadto było, akoż po tym pytaniu rzuciłem się trochę; ednakże zauważyw-

szy, że słowo stare ochmistrzyni czasem niemało waży w całym domu, starałem się być
grzeczny i odpowieǳiałem:

— O amorach nic nie wiem, a o względy i łaskę u panny Zofii i całego domu staram
się od połowy zapust.

— Aha! Aha! To wszystko dobrze; espan esteś niczego familii, znałam kilku Nieczu-
ów, znałam i o ca waścinego, kiedy wziąwszy słowo od panny Mężykówny, przy eżdżał tu
do mo e siostry, pani starościny Trockie , prosić o błogosławieństwo. Tęgi to był czło-
wiek swo ego czasu… i espan, wiǳę, niczego kawaler, sługiwał w wo sku, ak słyszę, ma
niczego fortunę, rozamorował się podobno w Zosi na umór, przeleciawszy za nią z pół-
torasta mil aż z Mazurów, i wszystko to dobrze… ale na co to takich amorów? Znowu
bęǳie akie nieszczęście.

— Z mo e przyczyny, mo a mościwa pani, pewno żadnego nie bęǳie…
— Tak, tak, nie bęǳie. Tak to było i z Hanią, a teraźnie szą Strzegocką! Com się Miłość, Kobieta

nagadała, com się naprosiła, co naperswadowała, przepowiada ąc, że to człek taki a taki, że
się chował za morzem, Bóg wie pomięǳy akimi ludźmi, że nabrał obycza ów nieluǳkich,
że tu przy echał i luǳi napada, drugich rozbĳa, kilku nawet powiesił, że, ak mówili
domownicy, z akimiś nieczystymi duchami ma konaternię, że go aż diabłem nazywa ą
weneckim — nie i nie, choćby mnie zabić miano, kocham i kocham na śmierć i na wieki.
I otóż masz „kocham”!

— Ha! Tak to, tak, mościa pani — rzekłem a na to staruszce — miłość u kobiety to
nie zabawka, ale rǳeń i miazga całego życia; bĳ i zabĳ, a pręǳe podobno duszę wypęǳisz
z ciała niż miłość zakorzenioną z serca.

— Nie ma co mówić, trafia to się u kobiet, ale też to źle est i niedorzecznie. Bo
przecież i a estem kobietą, i a swego czasu wieǳiałam, co miłość, ale to dawnie nie tak
bywało; nie nazywano tego nawet miłością, tylko, ak należy, afektem. Ja też mówiłam
Hani: „Co ci zależy na tym Piotrowiczu? Czy koniecznie ten uż na lepszy? Mo a Haniu,
mało ty eszcze znasz tego świata, a kiedy go więce poznasz, to się snadnie przekonasz, że
eden mężczyzna, tak ak i drugi, a wszyscy takuteńcy ak eden”. „Nie, nie i nie! Ja tylko
tego”. — Przy takich afektach panny, a tak uporczywym amancie, bo to, espan, nie znasz
pana Ignacego, co to za gwałtowny est człowiek, ǳiwnoż to, że te amory za daleko się
posunęły? Ja, Panie Boże mnie skarz, eżelim choć się domyślać mogła… aż tu ednego
wieczora, bach! pan Wit wszedł znienacka do alkierzyka Hani i na własne oczy obaczył,
ak pan Ignacy Hanię w gębę całował. No, nie taka to wielka zbrodnia, ale u starego, co
to, bywało, dawnie cały dom przed nim choǳił ak klawisze, zaraz to była uż Sodoma.
Co się tu ǳiało wtenczas, niechże i piekło się schowa, bo i stary nie w zimne woǳie
kąpany… Ja eno uklękłam przed obrazem Matki Na świętsze , prosząc, żeby mnie tylko
nie zabił… chociaż to a mu dość bliska, bo przecież nieboszczka matka ego a mo a matka
były sobie przyrodnie… ale przeszło to akoś. Wpadł eno do mnie i z na większą pas ą
a z ściśnionymi pięściami powieǳiał mi w oczy: „Do same śmierci e mości tego nie
zapomnę!”. Nie wiemże, ak tam est, czy zapomniał czy nie? Nie powiadał co espanowi?

⁴⁴⁶cale (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]
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— Nic, mościa pani, nic mi o tym nie wspominał pan cześnik.
— Hm! To źle — mówiła dale ochmistrzyni — bo to, wiǳi espan, człowiek ǳiś,

utro, a, Panie Boże mnie skarz, eżeli przy skonaniu mi aki inny grzech na sumieniu
zacięży prócz tego. A za grzech sobie to mam, żem za mało oka miała na Hanię, chociaż
Panem Bogiem się świadczę, że i sto ócz byłoby nie pomogło. Bo przecież potem porwał
ą z domu roǳicielskiego, wywiózł na swó zamek, o cu tyle tym zadał asunku, że my-
ślałam, że umrze stary od samych łez i żałości… Ba! I odbili ą nazad, i poszła za mąż,
i mąż ą odumarł, a kiedy e potem za akiegoś kaduka przebrany po awił się pan Ignacy,
to tak na nowo wariować poczęła, że aż ą stary wywieźć musiał na Mazury. Więc co by
tam było mo e pilnowanie pomogło?… Ale stary tego nie wieǳiał i wierzyć temu nie
chciał, kiedym mu to powiadała, i całą winę złożył był na mnie. Nie wiemże, ak teraz?
Toć to i to wykraǳenie teraźnie sze… Hm! Nie chcę zresztą sąǳić… ale… Hm! A nie Wina, Grzech, Gniew, Bóg
mógłby espan tak z daleka dowieǳieć się od pana Wita?…

— Cóż? Czy e mości eszcze oną dawną winę pamięta?
— To to — odpowieǳiała staruszka — barǳo bym chciała wieǳieć… może by esz-

cze… Hm! Bo ak tu z braterskim gniewem na sobie pokazać się przed Panem Bogiem?
— I ocierała łzy biedna ochmistrzyni. Ja też perswadowałem:

— E ! Nie płacz e mość, uspokó się, uż a to biorę na siebie, że pan Wit sam e mości
powie do oczu, że e nic nie pamięta.

— Nie chcę, nie chcę tego! Niecha Bóg broni — zawołała ona na to. — Ja bym
umarła ze wstydu na samo to wspomnienie. Niech espanowi powie, że mi zapomniał.

— Dobrze, dobrze, to on mnie powie.
— Niechże ci Bóg nagroǳi. A za to przy mże tę radę ode mnie, że niedobrze sobie

amorami głowę nabĳać, bo wiem a coś i o waszeci. Siła mi tu Zosia nagadała różnych
rzeczy, a dalibóg, że to niedobrze. Zawsze będą akie nieszczęścia, bo podobno est i drugi
konkurent? Słucha waść… sfolgu trochę, eżeli mnie dobrze życzysz.

— Ja e mości życzę ak na lepie , ale akem Nieczu a, tak nie rozumiem, w czym mam
folgować.

— Sfolgu trochę w afektach, bo to ǳiewczę w tobie tak rozszalone, że doprawdy
przy ǳie do akiego nieszczęścia.

— Ale do akiegoż nieszczęścia, mo a e mość kochana? Prawdą est, że a mam afekt
dla panny Zofii, i eżeli ona go ma także dla mnie, to chwała Bogu! Ale żeby przy ść
miało do akiego nieszczęścia, to żadną miarą nie może być, bo a przecież, nie chwalący
się, mam i głowę, i serce na swoim mie scu. Zresztą, nie wiǳę nawet, akie by powody
ku temu mogły być, bo wątpię, żeby mi po drugi raz eszcze odmawiać chciano.

— O tym a nie wiem — odpowieǳiała staruszka — czy espana uż przy mą czy
nie przy mą, bo w konkurach dopiero wtedy est pewność, kiedy państwo młoǳi wraca ą
od ołtarza; dlatego też sfolgu i sobie, i Zosi w tych afektach, bo na zły wypadek znowu
bęǳie akie nieszczęście. — Ja też na to:

— Je mość pani, ak wiǳę, tak przestraszoną esteś nieszczęśliwym losem pani stol-
nikowe , że uż ǳiś w każdym kawalerze wiǳisz Piotrowicza, a w każdych konkurach
gwałty tylko i nieszczęścia. A tymczasem w całym świecie co roku mnóstwo luǳi się
żeni, a o gwałcie akim lub wykraǳeniu ledwie raz da się słyszeć przez całe życie.

Wtem wbiegła Zosia do tegoż poko u, ale zarazem dał się słyszeć głos ǳiadka, woła-
ący:

— Mospanie Nieczu a!
Rad nierad litościwe tylko spo rzenie rzuciłem na Zosię i musiałem prze ść do pierw-

sze izby, ale zamiast dowieǳieć się, czego chciał ǳiadek ode mnie, musiałem usiąść
i słuchać, ako mć pan Gintowt, wygrawszy z młoǳieniaszkiem oratorski spór o pierw-
szeństwo skaptowania Jura z Borowiczek dla przedsięwziąć się ma ące sprawy, otrębywał
zwycięstwo swo e w ten sens:

— Ergo⁴⁴⁷ nie ty, mospaneńku, który się zrazu niebacznie tym przechwalałeś, ale a,
ako mnie tu waszmość wiǳicie, doprowaǳiłem i Jura, i Demostenesa do tego, że nie,
mówię, przystąpili do te sprawy, bo oni by to byli i bez namowy uczynili, ale że ą wzięli

⁴⁴⁷ergo (łac.) — więc, a zatem. [przypis edytorski]
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za swo ą. I stanie się tak, ak potrzeba, co est conclusum⁴⁴⁸ pewnie i nieodmiennie. We
wtorek wszyscy po eǳiemy do Oszmiany, a my, którzy uż esteśmy zmówieni, bęǳie-
my się mieć na oku; ale nie bęǳiemy wyborom przeszkaǳać, tak ak to waść mówisz,
mospaneńku, i owszem, funkc ę naszą zrobimy; po wyborach dopiero uczynimy tak, a-
keśmy się umówili, a o czym waszmości, chociaż się pierwszym te sprawy promotorem
powiadasz, ani się śni, mospaneńku! Wtedy całą kupą z eǳiemy się tuta , pokłoniwszy
się panu cześnikowi, przekąsimy co z łaski ego i ruszamy; a akie przy zdobywaniu te-
go diabelskiego zamku ǳiać się będą sztuki, o tym się waszmość możesz dowieǳieć od
tych, którzy wąs barabański⁴⁴⁹ ma ą pod nosem, ale nie mleko, tak ak ty, mospaneńku!

To mówiąc, pan Gintowt wąsa sumiastego całą garścią pokręcił i powstał, akoż
i wszyscy powstali, żegna ąc i rozchoǳąc się zaraz, my na spoczynek, a dwa dyżurni
do przygotowane dla nich kordegardy⁴⁵⁰.

I tak się skończył pierwszy ǳień mego pobytu mięǳy szlachtą oszmiańską.

W dniach następnych aż do samego wtorku nie zaszło ani w domu ǳiadkowym, ani
w okolicy nic naǳwycza nego.

O prawǳiwym losie pani stolnikowe ani też o tym, co myśli i ak się na przy ęcie gości
przygotowu e Murdelio, nie można się było nic pewnego dowieǳieć. Zamek ten był pod
tamte czasy tak groźnym i strasznym dla wszystkich, że za żadne skarby świata nie można
było ani ednego sługę namówić, aby podszedł pod ego mury i starał się stamtąd przynieść
aką wiadomość. Szlachta zaś, nie mnie przesądna od pospolitych luǳi, także nie zdobyła
się na taką przysługę. Jeden tylko Węgrzynek ofiarował mi się sam z własne chęci z tym,
że się chce zwerbować do Murdeliona, a pobywszy tam kilka dni i dowieǳiawszy się
o wszystkim naocznie, uciec do nas na powrót; ale na to uż a nie pozwoliłem i miałem
pewne do tego powody. Zamek bowiem ten, lubo niegdy warowny, ak każdy inny dwór
murowany w Polsce dawnymi czasy, ednak nie był fortecą; nie mogło więc tam w nim
nic się na dować, o czym powzięta wiadomość dawałaby uż zwycięstwo; znał go zresztą
pan Gintowt i wewnątrz, i zewnątrz, ak własną kieszeń, i pode mował się prowaǳenia
— a strata tego wiernego sługi, która przy ego porywczości łatwo nastąpić mogła, nie
mogłaby mi być nigdy niczym wynagroǳoną. Wszakżeż na koniec i bez tego wszystkiego
można było być pewnym, że Murdelio nie wysypia się spoko nie w swoich złoconych
komnatach i że buǳony przypomnieniami zbrodni całego życia, dobrze się obwarowu e
przeciw akie kolwiek napaści, które się pewno spoǳiewa. Jakoż o tym, że pogruchotane
murzyska, o których naprawieniu w tak nagłym terminie ani pomyśleć nie może, mocną
osaǳił załogą, że dużo hulta stwa nałapał i ciągle eszcze łapie, że nawet armatami dwie
eszcze od zniszczenia ocalone baszty opatrzył, pewne były wieści w okolicy.

Zosia smutną była przez cały ten czas, ednakże, ak mi to sama powiadała, o wiele
eszcze weselszą i spoko nie szą niż przedtem, w czym a, przypisu ąc to sobie i mo emu
przybyciu, wielką nachoǳiłem⁴⁵¹ pociechę.

Ochmistrzyni modliła się tylko ustawicznie to przed tym, to przed owym obrazem,
prosząc Pana Boga o powrócenie Hani do domu, a wiǳąc w szczęśliwym córki do o ca
powrocie tym większą pewność, że e zapomnianym zostanie ów akiś grzech dawny,
podwa ała gorącość swych modłów.

ǲiadek zaś… O! Z akimże poszanowaniem i zaǳiwieniem patrzyłem na tego ǳiadka
i ak gorąco przy tym modliłem się Panu Bogu, aby, eżeli mi to est przeznaczone, takie
dał dożyć starości!

Wprawǳie los tego człowieka przed grobem nie był do pozazdroszczenia ze wszyst-
kim, bo kiedy komu przeznaczono est cierpieć, a te cierpienia przy dą nań z powodu
własnego ǳiecięcia, toć to nie est dola, które by można zapragnąć, ale kto zna to życie
luǳkie i wiǳi niczym nie przyćmionymi oczyma, ako ono w swych splotach same cier-
nie i głogi prowaǳi, a kwiatków tak mało, że ledwie aki silny listeczek uchowa się cało
i zielono, ten też wie dobrze, ak wielkie łaski boże doświadczył ten, który przy czułym

⁴⁴⁸conclusum (łac.) — postanowione. [przypis edytorski]
⁴⁴⁹barabański — sumiasty. [przypis edytorski]
⁴⁵⁰kordegarda (z .) — wartownia dla straży. [przypis edytorski]
⁴⁵¹nachoǳić (daw.) — zna dować, odna dywać. [przypis edytorski]
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i nieskażonym sercu zdołał wyrobić w sobie ową potężną siłę rozumu i wiary, która go
czyni wyższym i mocnie szym nad te wszystkie światowe dole i nieszczęścia. Człowiek ta-
ki podobien est owemu na wyższemu pagórkowi Krępaku, który, głową patrząc w słońce
i ego oddycha ąc promieńmi, czu e, lecz zarazem i niewzruszenie spogląda na to, ako
w kadłub ego i serce bĳą ziemskie fale i niepogody.

A takim mężem błogosławionym był ǳiadek. Przez całe życie ego, i teraz eszcze
w dniach przedgrobowych, biły w niego i burze, i gromy i czuł on e sercem o ca i oby-
watela i rozumiał całą moc i naturę, i stuletnimi łzami e skrapiał, i nieraz po kilka goǳin
wieczornych nad nimi tak głęboko rozmyślał, żeby go i wystrzałem wtedy z tego snu nie
obuǳił — ale duch ego, unoszący się pamięcią i doświadczeniami nad tyle światów i po-
koleń, niósł się i teraz zawsze tak wysoko, że nie było choćby ak rozumnego człowieka,
któren by się żakiem nie czuł przy tym duchowym olbrzymie.

Miewał ci on wprawǳie chwile, w których, czy to kole ą rzeczy żył tylko ziemi, czy tak
całkowicie oddany niebu, że zapomniał o sobie, nieobzna omionym z nim z bliska wydawał
się ǳiecinnym lub też zǳiecinniałym, akby mu życie było li zabawką, a nieszczęścia li
żartobliwą swawolnego losu igraszką; ale i te eszcze chwile świadczyły tylko o one duszy
milionami nieszczęść zahartowane , która, podniesiona ponad poziom pospolitych dusz
luǳkich, bliże dotykała się nieba niż ziemi.

Mnie przyna mnie mąż ten stuletni, czy to wieczorami sieǳiał przy mioǳie z Gin-
towtem i szlachtą dyżurną i żartobliwym tonem opowiadał im rzeczy stare i uż chyba
tylko w starych księgach litewskich na ść⁴⁵² się mogące, czy zasiadłszy w domowym kole,
zastanawiał się nad losem swe córki i całe roǳiny, czy, sieǳący przed obrazem Boga
ukrzyżowanego, mówił swo e milczące modlitwy, czy z czapeczką na głowie, a oparty
na grube trzcinie, przechoǳił się po ogroǳie pomięǳy ogromnymi a niegdy⁴⁵³ przez
siebie samego posaǳonymi drzewy — mnie zawsze ten mąż stuletni taką cześć wpa ał
ku sobie i tak potężnie ǳiałał na mó umysł młoǳieńczy, że raz mi się zdawało wiǳieć
promienną koronę koło ego głowy, drugi raz wiǳiałem w nim nie tego, który nieba-
wem ma wnĳść na wieczny odpoczynek do trumny, ale tego, który uż mnogie lata tam
odpoczywał i ǳiś, obuǳony, wyszedł spod kościelnego sklepu na chwilę, aby się waż-
nemu w swo e roǳinie za ść ma ącemu przypatrzył zdarzeniu; inny raz znowu zdał mi
się ednym z tych duchów białych, mieszka ących po starych zamkach, którzy w wigilię
każdego nieszczęścia pokazu ą się na krużgankach, na basztach narożnych lub w ale ach
wysaǳonych lipami… idą oni powolnym krokiem i milczą, wionie od nich tylko chłód
wilgotny, grobowy i drżą z przerażenia natenczas pognuśniałe serca ich wnuków.

Jednakże pomimo owe wyniosłe siły duszy, która ǳiadkowi dozwalała panować nad
nieszczęściami doczesnymi, im więce się zbliżała ta chwila stanowcza, która miała roz-
strzygać o losie całe Strzegockich i Piotrowiczów roǳiny, i on miewał chwile, w których
zdawał się być niespoko nym. Zapadał on wtedy w smutne milczenie i eżeli sam nigdy
wiele się nie rozgadywał ani o swo e córce, ani o Murdelionie, ani o dawnie szych po-
mięǳy nimi stosunkach, to wtedy nawet imię ednego lub drugie , choćby na obo ętnie
przez kogoś wymówione, zdawało się go razić tak barǳo, że zwycza nie głowę odwracał,
albo, niby to z kubka pĳąc, twarz swo ą zasłaniał, albo zgoła umyślnie kilka słów takich
wrzucał, które rozmowę na inny zwracały przedmiot. Do mowałli⁴⁵⁴ go ten wypadek tak
barǳo, czy wstyǳił go się przed światem, czy miał gniew aki na córkę, tego nie mogłem
odgadnąć.

I tak mĳały dnie eden za drugim, i tak minął czas aż do wtorku.
Gintowt w ponieǳiałek eszcze od echał wprost do Oszmiany, aby być tam zawczasu

i na przód przygotować, co trzeba. I a chciałem z nim echać, bo i ciekawy byłby był dla
mnie se mik litewski, i suponowałem⁴⁵⁵, że mogąc tam nie ednego zna omego znaleźć,
mógłbym był może co pomóc, ale Gintowt tego nie dozwolił, mówiąc:

— Siedź, waszmość, tuta , kiedy ci dobrze, a wszystko sam zrobię.

⁴⁵²najść się (daw.) — znaleźć się. [przypis edytorski]
⁴⁵³niegdy (daw.) — niegdyś, kiedyś. [przypis edytorski]
⁴⁵⁴dojmowałli go (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: czy go do mował (tzn. czy go prze mował,

czy mu doskwierał). [przypis edytorski]
⁴⁵⁵suponować (z łac.) — pode rzewać. [przypis edytorski]
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Śród takich okoliczności i usposobień nadszedł nareszcie wtorek. W dworku pana
Wita uż od samego świtu panu e ruch naǳwycza ny. Wymiata ą i wyprząta ą próżne
o tym czasie szopy i stodoły, i ubiera ą ak mogą, na przy ęcie gości, obwiesza ą kilimka-
mi ściany, zastawia ą stoły i nakrywa ą, wnoszą ławy i całe beczki z trunkami, przy czym
mó Węgrzynek główną trzyma komendę. W kuchni i w piekarni w miasteczkach po-
na mywani⁴⁵⁶ kucharze sieką zrazy, przyprawia ą bigosy, pieką kury, kapłony, gęsi i całe
cielęta. Inni odgotowu ą wędliny, kiełbasy i inne mięsiwa, inni pieką chleb biały, piro-
gi i różne pieczywa, a wszyscy saǳą się na to, aby eǳenie było smaczne i dostatnie,
a niekoniecznie wykwintne. Nad tym wszystkim dozór i komendę wziął na siebie mć
pan Kościuszkiewicz, ǳierżawca ǳiadkowe wioski, człek stary, lecz sprytny i dużo po
świecie obywały. A tu i tam wszystko iǳie tak ładem i prędko, że eszcze i południa
nie było, kiedy uż wszystko stanęło gotowe, choćby i na przy ęcie całych dwóch chorą-
gwi komputowego wo ska⁴⁵⁷. Ale to eszcze nie zaraz mieli nad echać oczekiwani goście.
Gintowt powiadał, że nie myśli wyborom przeszkaǳać, a lubo a w moim przekonaniu
wątpiłem barǳo, ażeby kiedy pro ekt za azdu uż był rzucony pomięǳy szlachtę, materia
wyborów choć przez goǳinę mogła się utrzymać na ustach, to ednak nie mogło się stać
tak prędko; bo gǳie są Demostenesy i Senekowie, a każdy z nich z naprzód uż wymy-
ślone orac i ani ednego słowa podarować nie zechce, tam pół dnia ledwie można liczyć
za edną chwilę. Więc zawsze ledwie o zmroku można się było spoǳiewać ich przy azdu,
akoż to samo utrzymywał i ǳiadek, który sieǳąc przy stole kamiennym, sto ącym po-
mięǳy lipami na środku ǳieǳińca, patrzył na gąsior kowieńskiego miodu postawiony
na stole, ale go nie pił. Kiedym a się koło stołu nawinął, on, ręką oczy zasłoniwszy od
słońca, spo rzał na mnie i zawołał:

— Nieczu a!
— Służę egomości! — odpowieǳiałem, przystępu ąc do niego bliże , a on do mnie:
— Siada tu przy mnie i napĳ się miodu, bo mi tak smutno samemu.
— I owszem — odpowieǳiałem — ak egomość rozkaże.
I usiadłem do miodu, lubo niechętnie w te chwili podawałem usta trunkowi, bo to był

ǳień gorący i parny, a a ak na to wziąłem był ciężki lamowy żupan na siebie, który zwykle
ubierałem natenczas, kiedy się w akie bitwie być spoǳiewałem; lama ta bowiem była
tak gęsto grubymi nitkami srebra przetykana, że, cięcia szabli nie przepuszcza ąc, mogła
stanąć za dobrą koszulkę⁴⁵⁸. Żupan ten miałem po moim o cu, a nosił go eszcze ǳiad
mó nieboszczyk i w co pięknie szych bitwach zażywał; znać nawet na nim było na kilku
mie scach cięcia nieprzy acielskiego żelaza, w kształcie fałdów na wieki wieków zagiętych;
akoż i żupan ten znano swo ego czasu powszechnie, przyna mnie w całe sanockie ziemi
i pogranicznych, a skuteczność ego tak nie podpadała żadnemu zwątpieniu, że kiedy
mnie kto wyzywał na rękę albo a kogo, co się, Panie Boże mi odpuść, młodszymi, ba,
i późnie szymi laty nierzadko trafiało, to zawsze sobie wymawiano, abym do bitwy nie
brał tego żupana na siebie. Więc duszno mi było pod taką suknią uż z wierzchu, a cóż
dopiero w ǳień parny lać eszcze ogień wewnątrz siebie! Ale ǳiadek kazał pić z sobą,
więc nalałem sobie kubek miodu, siadłem podle⁴⁵⁹ niego i piłem. Wtedy on do mnie:

— Co rozumiesz o ǳisie sze imprezie?
— Nie wiem eszcze, co mam rozumieć — odpowieǳiałem — bom nie oglądał

eszcze tych luǳi, z którymi mamy uderzyć na zamek.
— Nie ma co oglądać — rzekł ǳiadek — to szlachta oszmiańska.
— Ja nie wątpię, że dobra, ale zawsze to, kiedy człowiek oglądnie, to nie zawaǳi.

Na więce bo ę się tego, żeby sobie nadto nie podciągnęli w Oszmianie, bo ak eszcze
tuta dole ą, to gotowi nam wstydu narobić albo rzecz całą zepsuć na zawsze.

— Wstydu! Wstydu! — zawołał ǳiadek. — Szlachta oszmiańska nikomu wstydu
nie zrobi, ale też i tego nie zmaże, który kto sobie sam zrobił. Bo powieǳże sam, czy O ciec, Córka, Kobieta,

ǲiecko, Hańba, Opieka,
Mężczyzna

można było większego wstydu, większe hańby dożyć na starość, ak a e dożyłem?…
O! Zanadto a o cem dobrym byłem dla nie ! Zanadto!… Trzeba mi było po staremu:
żywisz w sercu afekt przeciwny woli roǳicielskie , żyć przesta esz dla świata. Klasztor

⁴⁵⁶ponajmywani — ǳiś popr. forma: powyna mowani. [przypis edytorski]
⁴⁵⁷komputowe wojsko — wo sko utrzymywane ze skarbu państwa. [przypis edytorski]
⁴⁵⁸koszulka — tu: kolczuga. [przypis edytorski]
⁴⁵⁹podle (daw.) — obok. [przypis edytorski]
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był edynym lekarstwem! Byłbym nie miał córki, to prawda, ale byłbym umarł spoko ny
i czysty stanął przed Bogiem. ǲisia , któż wie, ak to było i ak est w rzeczy? ǲisia , co
gada ą po całe Litwie, a co uż nie gadali za pierwszą razą! I czy wini kto stolnikową?…
ǲieckiem była — powiada ą — ǳieckiem, kobietą; ona nie winna, ale on winien, on,
o ciec! I cała hańba i wstyd, i paskuǳtwo to na mnie. A a mam ǳiewięćǳiesiąt trzy lat
i hańby nie znałem przez całe życie!… Aż dopiero u grobu… Więc cóż mi z tego, że oni
tu przy adą? Ja wiem, cały powiat się zwali i po adą, i rozniosą zamek ten lichy na proch,
i żaden opór nic nie pomoże, bo diabeł odstąpi, gǳie kuso; ale cóż mnie uż z tego?… Po
kogo oni po adą do zamku? Kogo mi stamtąd przywiozą?

I zadumał się stary. Ja też wziąłem za słowo i perswadowałem ǳiadkowi, ak mo-
głem. Wprawǳie i w moich oczach stolnikowa nie była bez winy; bo użciż, nie rzecz
est dwom panom służyć, nie rzecz i woli o ca chcieć dogoǳić, który Murdeliona niena-
wiǳił, i Murdelionowi, który się żenić chciał koniecznie i zawsze; nie rzecz igrać sercem
i afektami, choćby nawet niedobrego człowieka, ednakże zawsze, że aż do takich skut-
ków przyszło, winny⁴⁶⁰ tu podobno więce były okoliczności niż ona, a gdyby i ona sama
winną była, toż e wina pochoǳiła li ze słabości serca i umysłu, co kobietom przecie
się winno przebaczać. Więc nietrudna to była perswaz a, a niemało się znalazło powodów
i do uniewinnienia stolnikowe , i do wystawienia same rzeczy w tak barǳo złym świetle;
ale nie staremu to umysłowi co wyperswadować albo inne o raz uż po ęte rzeczy nadać
wyobrażenie! Toteż i ǳiadek słuchał i słuchał cierpliwie, lecz wysłuchawszy, rzekł swo e:

— Mó Nieczu a! Ty mi powiadasz rzeczy takie, które a bym także potrafił powieǳieć.
Mó rozum wprawǳie uż stary i, zapewne, że nie taki obrotny, ak twó , kiedy młody;
nie est on w stanie co moment nowe wynachoǳić⁴⁶¹ argumenta, nie est w stanie lekko
i bez namysłu co chwila przerzucać się na inną ścieżkę, co chwila w inne się zakrzepiać
krynicy, bo uż stary, zakrzepły, zakamieniały, ale za to droga, którą on postępu e, ręczę
tobie, że to bity gościniec. Dlatego wierz mnie, że to wstyd i hańba wieczysta!… Niektórzy
luǳie, którzy długo ży ą na świecie i mieli dość czasu dać się z każde strony poznać swoim
sąsiadom i ziomkom i nabyli dobre sławy u nich, i ta sława ich niewzruszona stoi uż lata
i lat ǳiesiątki, tych dobrego imienia pewno że nie tak łatwo lada plotka się chwyci, lada
potwarz splugawi, lada drobne zdarzenie nabawi wstydu — ale wiesz ty, że eżeli niemałą
sztuką est umieć żyć na tym świecie, toż nierównie większą est umieć umrzeć w samą
porę. Ja tego nie umiałem i dlatego eszcze raz powtarzam, że wstyd i hańba wieczysta!…
A kiedy nie wierzysz, to posłucha , co będą gadać Litwini. Bo to u Mazurów świat inny
i głowa inna, a nie edno złe, które tam uż od dawna stało się ciałem i zamieszkało, tuta
eszcze za ǳiw nad ǳiwami uchoǳi. I u was to może byłoby nic, ale u nas wstyd i hańba
wieczysta!… Ty bo może nie wiesz wszystkiego — dodał ǳiadek po chwili — i dlatego
tobie rzecz ta inacze się wyda e; ty może nie wiesz… — tu urwał ǳiadek i poglądnąwszy
na mnie z góry, nagle zapytał:

— Czy zawsze stały esteś w afektach dla Zosi?
— Zawsze i do śmierci, mó kochany egomość, i mam naǳie ę…
— No! Więc a ci to dawno uż miałem powieǳieć, bo i należało się: więc wiesz ty,

że Zuzia?…
— Wiem, wiem, panie dobroǳie u; ale tylko szczególnym przypadkiem dowieǳia-

łem się o tym.
— Ty przypadkiem — rzekł ǳiadek — a inni na proste droǳe. Więc wiǳisz, a-

kokolwiek bądź to się stało, winna ona czy niewinna, nie wstyd to i hańba wieczysta? Ja
przed tą hańbą porzuciłem na ukochańszą mi Litwę i uciekłem na Wołyń, i diabeł mnie
tam wynalazł, i wygnał mnie stamtąd; z Wołynia uciekłem na Mazury, a w Mazurach nie
tylko mnie stara hańba znalazła, ale eszcze nową przyprowaǳiła ze sobą i tak zamiast
edne aż przez dwie takie ęǳe wieǳiony, powróciłem do o czyzny mo e , do Litwy,
która uż zapomniała była o hańbie mo e , a pamiętała tylko starego Wita, który z chwałą
reprezentował ą po cuǳych wo nach, który przez lat tyle cześnikował swo emu powia-
towi, który sto spraw osąǳił, sto procesów wydarł sądom, stu nieprzy aciół, zwaśnionych
na wieki, pogoǳił ze sobą!… I myślałem, że eżeli mi kiedy Bóg da wrócić na Litwę, to

⁴⁶⁰winny (…) były okoliczności (daw.) — ǳiś popr.: winne były (…). [przypis edytorski]
⁴⁶¹wynachoǳić (daw.) — wyna dować. [przypis edytorski]
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mnie szlachta powita ak o ca, ako towarzysza swych o ców i ǳiadów, i myślałem, że
mo e dobre imię, na które przez lat kilkaǳiesiąt krwawym trudem pracowałem, bęǳie
uż ǳisia wyższe nad niepoczciwe ęzyki i złośliwe rozumy i że choć teraz przed grobem
zabłyśnie w należące się emu chwale. Myślałem, że choć ak ona lampa, która przez
cały ciąg swego żywota, to tak, to owak świeciła, ednak przed zgaśnieniem asnymi na
wszystkie ściany zabłysła promieńmi… myślałem, że i a tak zabłysnę… I prawda, wielu tu
znalazłem przy aciół, wiele czci, wiele poszanowania, wiele gotowości do pomożenia mi
w tym nieszczęściu — ale dlaczegóż oni to czynią? Z litości! A czyż nie nęǳa to ostatnia,
kto aż litości doświadczać musi?… Słucha mnie, Nieczu o! Gdyby nie ona, gdyby nie to
ǳiecko, które pomimo to wszystko, kocham ak ǳiecko edyne, a bym im za tę litość!…
Ale tak… Co ma robić ǳiś stary? Kilka goǳin coǳiennie z Bogiem, kilka ze samym
sobą, a zresztą uż tylko pić, pić i upić się, i przez oczy mgłą obciągnięte patrzeć się na
tych luǳi, którzy nigdy sprawiedliwymi nie byli w sądach i nigdy nimi nie będą. Pĳ,
Nieczu o!

Ja piłem, ale ǳiwnie mi się akoś zrobiło na sercu i duszy. Słowa one ǳiadkowe,
które mi awnie wypowieǳiały, akim okiem pogląda szlachta na stolnikową, na matkę
na ukochańsze me Zosi, akby gwóźdź rozpalony zawierciły mi w mózgu. Wstyd i hańba
wieczysta! Jakimże okiem bęǳie poglądać na mnie ta szlachta oszmiańska? Jakim okiem
współziemianie i sąsieǳi, którzy się pewnie o wszystkim dowieǳą?… I lubo⁴⁶² pewnie
tak gorąco kochałem Zosię, ak tylko który ze śmiertelnych kochać może kobietę, i lubo
wieǳiałem w głębi, że cóż to ǳiecko winno⁴⁶³ obycza om swe matki, ednakże tak się
wtedy zachwiałem, że byłbym się miał za na szczęśliwszego, gdyby mnie kto był nagle
w rok miniony przerzucił. Myśl ta tak mi za ęła duszę, akiś żal łzawy tak mi osmucił
serce, że sieǳąc koło ǳiadka, głowę opuściłem na piersi i nie wiem ak długo tak prze-
sieǳiałem. Jaki był stan mó przez ten czas zamyślenia się mego, nie umiem opowieǳieć
dokładnie, bo ani toczyła się akakolwiek walka we mnie, ani układałem sobie cokolwiek
na przyszłość, ani się spowiadałem przed sobą z przeszłości, ani wiem nawet dobrze, co
czułem; to tylko pomnę, żem był cały ciężkim ob ęty smutkiem; gorzką akąś napo ony
trucizną i akby z nóg powalony. I byłbym tak sieǳiał kto wie ak długo, bo uż kilka Śmierć, Kondyc a luǳka
goǳin minęło, uż i słońce się nachyliło, uż i ǳiadek, wygadawszy się do woli, odszedł
ode mnie — a a eszcze sieǳiałem i byłbym wǳięczny luǳiom, gdyby mnie byli nie
obuǳili i gdybym był mógł z tego smutku i z te chwilowe prze ść do wieczne martwoty.

Ale nie dano eszcze żadnemu człowiekowi umrzeć wtedy, kiedy sam pragnął śmierci,
i mnie też nie dano; Zosia, wiǳąc mnie tak samotnie zadumanego pod lipą, zbliżyła się
do stołu i oparłszy się oń, rzekła do mnie:

— Biedny pan Marcin! Czegóż tak zamyślony! Pewnie o mamie mo e nieszczęśliwe .
Zbuǳiłem się. Lecz popatrzywszy na nią, tak mnie ten widok ścisnął za serce⁴⁶⁴, żem

zawołał tylko: „Zosia!” — i łzy mi się strumieniami puściły z oczu. Wiǳąc łzy mo e i ona
się rozpłakała ak ǳiecko i usiadłszy na drugim końcu ławy, wciąż płakała. I płakaliśmy
obo e, ale z dwóch cale różnych od siebie źródeł płynęły łzy nasze! A lubo a o przyczynie
e łez zaraz się dowieǳiałem, przyczyna moich została dla nie ta emnicą na wieki.

Śród te sceny dał się nagle słyszeć tętent kopyt końskich z daleka i w tymże momencie
krzyk na ǳieǳińcu:

— Jadą uż, adą!
Zerwałem się z ławy, łzy chustką otarłem, Zosia spłoszona pobiegła do domku, a nim

a kilka kroków dałem naprzód, aby zza lip popatrzyć w pole, uż też w echało w bramę
kilkunastu ezdnych i stanęli w ǳieǳińcu.

Widok luǳi zbro nych i koni, nie wiem ak na kim, ale na mnie zawsze czynił dobre,
mogę nawet powieǳieć, że wesołe wrażenie. Zaraz więc stałem się inszym i nie było ani
śladu łez na me twarzy, ani pamiątki smutku na sercu, a kiedy Gintowt, który pierwszy
zsiadł z konia, przystąpił do mnie z powitaniem i nieznaczną pochwałą swo ego ǳie-
ła, a witałem się uż z nim ochoczo, ak gdyby mi przez cały ten czas serce drżało od
niecierpliwości wiǳenia ego i przybyłych z nim towarzyszy.

⁴⁶²lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
⁴⁶³to ǳiecko winno — ǳiś popr. forma: (…) winne. [przypis edytorski]
⁴⁶⁴popatrzywszy na nią, tak mnie ten widok ścisnął za serce — błąd logiczny i gramatyczny; ǳiś popr. np: kiedy

popatrzyłem na nią, (…) widok [ e ] ścisnął [mnie] za serce. [przypis edytorski]
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Drugi szlachcic, który równocześnie z Gintowtem zeskoczył z konia, był to chłop duży
i prawie głową mnie przenoszący. Pomimo wzrostu swego, który także do niepospolito-
ści należał, wpadł on mnie i z inne przyczyny natychmiast w oko, a to po prostu z swo e
doskonałe żołnierskie postawy i ubioru. Mąż ten miał krótką, ze zielonego sukna na
węgierską modę uszytą kurtkę na sobie, na głowie czapkę rogatą ciemnego koloru, na
nogach buty ałowicze, cholewami powyże kolan sięga ące; do te po edynczości ubioru
łączył on odpowiednią po edynczość w uzbro eniu: miał bowiem tylko potężną szablicę
na skórzanym pasie przy boku i parę pistoletów lekkich za pasem. Kto znał szlachtę tam-
tego czasu i widywał ą w różnych okaz ach, ten wie barǳo dobrze, ak złe wyobrażenie
ona miała o moderunku wo ennym. Dawnymi laty, kiedy szlachcic wy eżdżał na wo nę,
to nie wspominam uż o tym, że brał na siebie co na lepszy żupan i kontusz z wylotami,
które nieraz w ucieczce, zaczepiwszy się o drzewo, zsaǳały go z konia, ale to główna, że
uzbra ał się od stóp do głów, a pałasz, strzelba, nóż wielki lub kordelas przy torbie i trzy
pary pistoletów na ednym szlachcicu z pospolitego ruszenia obaczyć, była to rzecz zwy-
cza na. Starzy żołnierze, którzy czy to w swoim, czy w cuǳoziemskim wo sku czas dłuższy
sługiwali i nauczyli się z doświadczenia, że nie ilość, tylko gatunek broni, a głównie serce
stanowi żołnierza, naśmiewali się z tak ob uczonych wo aków, a mó o ciec nieboszczyk
nawet mawiał, że im więce który broni zawiesza na sobie, tym ci pewno tchórz więk-
szy; ednakże nic to nie pomagało, a moda ta, która niby we krwi szlacheckie uż być
się zdawała, uchowała się aż do ostatnich czasów. Późnie dopiero dowódcy, sami zawsze
ubiera ąc się w kurty węgierskie i uzbra a ąc się tylko pałaszem i edną parą pistoletów,
zaprowaǳili także ten obycza i mięǳy szlachtę i na ten po edynczy ubiór i uzbro enie
się tak nastawili, że u nas weszło to było w przekonanie, że po ubiorze i uzbro eniu się
poznasz zaraz gatunek i serce żołnierza. Owóż, gdy obaczyłem tego szlachcica, że także
był po naszemu ubrany, zaraz mi się przypomniały dawne czasy i nie gadawszy z nim ani
słowa, czułem uż instynktowo, żem się zdybał ze swoim. Jakoż nie omyliłem się: był
to bowiem ów z opowiadania innych uż mnie zna omy Jur z Borowiczek. Kiedy mi to
Gintowt powieǳiał, nastroiłem się zaraz i poda ąc rękę Jurowi, rzekłem do niego:

— Tyle mi tu uż pięknych i dobrych rzeczy nagadano o waszmość panu i bracie,
że za eden z na pięknie szych dni mego życia uważam sobie ten, w którym los fortuny
poda e mi sposobność poznania waszmości; to mnie tylko edno zaǳiwia i zaraz zasmuca,
że choǳąc prawie ednymi drogami, nie zdybaliśmy się nigdy dotychczas.

— Nic w tym ǳiwnego — odpowieǳiał mi Jur na to, ściska ąc mnie rękę — eże-
liśmy się nie zdybali, kra to wielki i luǳi w nim siła⁴⁶⁵; a sobie przecie przypominam
nazwisko waszmości, ano nie wiem, byłli⁴⁶⁶ to brat waszmości albo waszmość sam, który
przed bitwą widawską przywiózł depesze naszemu Niemcowi?

Niemcem nazywano Zarembę, że się nosił z niemiecka; a a rzeczywiście te depesze
woziłem, więc odpowieǳiałem:

— Ja to sam, panie bracie, woziłem te depesze, ale i to mnie eszcze nie naprowaǳa
na przypomnienie sobie waszmości, lubo przecież potem i w bitwie widawskie partycy-
powałem, i po bitwie eszcze dni kilka tam bawiłem.

— A wiem, wiem — rzekł Jur z Borowiczek. — Owoż nie ǳiwno, że waszmość za
swoich kilka dni nie poznałeś wszystkich, którzy tam byli, i nie ǳiwno, że a waszmości
nazwisko pamiętam, bo przed bitwą, kiedy oficer z depeszami przy eǳie, toć o nim wieǳą
w całym obozie.

— Tak, tak, panie bracie — odpowieǳiałem — no, ale ak to! Góra z górą się nie
ze ǳie, a tu, gǳie Widawa, a gǳie Oszmiana, i tam bywszy razem, nie zna ąc się, tu
dopiero się pozna emy.

Wtem tamci pozsiadali z koni i po ednemu poczęli się zbliżać do nas, a podczas gdy
Gintowt powiadał mi niektórych, co przednie szych, nazwiska i zapoznawał mnie z nimi,
w bramę wwaliła się druga takaż ezdnych komenda, niebawem też trzecia, i czwarta,
a wszystko z wielkim brzękiem i hałasem; dale to po ednemu, to po trzech, to po
pięciu w eżdżali a w eżdżali, a nie minęło i pół goǳiny od przy azdu Gintowta i Jura

⁴⁶⁵siła (daw.) — dużo, mnóstwo. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶byłli (daw.) — konstrukc a z partykułą -li; znaczenie: czy był. [przypis edytorski]
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z Borowiczek, kiedy uż cały ǳieǳiniec od ganku aż do bramy tak był napełniony ludźmi
i końmi, akby plac obozowy.

Śród tego zbierania się a porzuciłem mo ego Jura, a poszedłem bliże trochę oglądać
ową, tak zachwalaną mi szlachtę oszmiańską. Ale nie obaczyłem tam nic naǳwycza nego.
Wiele było luǳi pięknych i koni ak trzeba; ale też hołoty nabiegło niemało, osobliwie
też owych zagonowych, których lada kubkiem i do piekła by zwabił, a na których patrząc,
przypominało mi się owo przysłowie, które powiada: że szlachcic od Oszmiany edną nogę
tylko ma w bucie, a drugą w łapciu choǳi. Uzbro enie też tego całego tłumu było, ako
i luǳie, różne, i rozmaite: edni z nich po staremu byli zbro ni od stóp do głowy; na
ednym człowieku i pałasz, i nóż, i strzelba lub garłacz, i pistoletów dwie pary, a trzecia
przy kulbace, drugi ledwie miał dwo e broni, a nie eden był taki, który miał szablę bez
pochwy lub goły rapir u boku, albo pistolet eden wielki na temlaku⁴⁶⁷, ale i ten taki, że
z adłby diabła, kto by z niego wystrzelił.

Kiedy się to wszystko z echało w ǳieǳiniec i rozłożyło po wszystkich kątach, a ak
zwycza nie, ten poprawiał kulbakę na koniu, ów ostrzył szablicę, ci stare wystrzeliwali
nabo e, inni broń czyścili, ci skałki krzesali, ci nabĳali na nowo i w całym ǳieǳińcu
rumor był wielki i rozgardiasz — przez Gintowta z edne , a przez Zosię z drugie strony
prowaǳony pod ramię, wyszedł ǳiadek w ǳieǳiniec.

ǲiwny to i rozrzewnia ący był widok, kiedy starzec ten blisko stuletni stanął przed
zgromaǳa ącą się koło niego szlachtą i zd ąwszy czapkę z pokorą z białe ak mleko głowy,
przez łzy cisnące mu się do gardła nie mógł zrazu ani słowa przemówić i tylko ręką witał
przybyłych.

Obaczywszy ǳiadka, niektóra szlachta, uż na se miku podpo ona po trochę, zaczęła
krzyczeć:

— Wiwat! Pan cześnik dobroǳie ! Wiwat! Patriarcha nasz! — i różne inne rzeczy, ale
wnet sykaniem drugich uspoko eni, umilkli i nastąpiła cisza tak poważna, akby w obozie,
kiedy ksiąǳ czyta mszę pod namiotem.

Śród te ciszy ǳiadek, zawsze sto ąc na mie scu, a na mie scu wyższym cokolwiek,
bo ǳieǳiniec był pochyły od ganku do bramy, odchrząknął raz i drugi i starym chro-
powatym głosem, odpoczywa ąc za każdym punktem, przemówił w ten sens:

— Mnie wielce mości panowie i bracia! Nie spoǳiewałem się nigdy, abym, będąc
okolicznościami zmuszony wy echać z ukochane mo e Litwy, kiedykolwiek eszcze do
nie powrócił. Grób dla mnie wykopany uż był na Mazurach. ǲisia atoli inacze Bóg
wszechmogący rozrząǳił, a a, zostawiwszy grób mó na kałużę dla wody cmentarne ,
sto ę oto przed waszmość panami i bracią i pokłon im szczery spod ubogie strzechy
mo e wynoszę. Jako o ciec nieszczęśliwe i czy to od szatana niewinnie prześladowane ,
czy od Pana Boga sprawiedliwie karane córki, powiadam to otwarcie, iż wolałbym, aby
kości mo e uż dawno były pogniły w grobie, niżbym miał dożyć tak fatalnego terminu,
akim est ǳień ǳisie szy — ako obywatel i sąsiad zaś nie mogłem się doczekać dnia
szczęśliwszego przed grobem, ako ten, w którym dosto ne obywatelstwo naraz zgroma-
ǳone przed sobą wiǳę. A lubo, w którąkolwiek stronę tego przezacnego zgromaǳenia
oczyma rzucę, ani ednego z moich dawnych przy aciół i towarzyszy dopatrzeć nie mogę,
bo ci dawno uż śpią po cmentarzach, toż ednak i to nad wszelkie wyrażenie wielkim
ukontentowaniem est dla mnie, że mi Pan Bóg pozwala wiǳieć ich synów i wnuków.
Jakoż w tym razie, kiedy a sobie czynię tę słodką iluz ę, że z dawno uż pomarłymi, dla
których dotąd niespożyty afekt gore w mym sercu, w tym momencie rozmawiam, toż
i wam, mości panowie i bracia, niecha się tak wyda e, że nie z dalekich stron żywy z ży-
wego kra u przybyłem, ale żem wyszedł z grobów i wam synom i wnukom przynoszę
pozdrowienia od moich ukochanych kolegów, a waszych o ców i ǳiadów!…

Tu się ǳiadek zatrzymał, a podczas gdy w kilku mie scach dało się słyszeć głośne
szlochanie, on kilka razy odetchnął i tak rzecz swą dokończył:

— Mości panowie i bracia! Żeście tuta w tak znakomite liczbie i tak piękne postaci
przybyli, ani wam za to ǳięku ę, ani was czczymi słowy o wykonanie przedsięwzięte-
go zamiaru proszę, bo ako sąsiad wasz i przy aciel, który trzy pokolenia przeżył w tym
oszmiańskim powiecie, wiem to dowodnie, że ako uczynkami waszymi nie kieru e żadna

⁴⁶⁷temlak — pasek, ǳięki któremu można zawiesić broń na ręce [przypis edytorski]
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stronność ani prywata, tak znowu wiem z drugie strony, że za cnoty wasze nagrody nie
wyglądacie skądinąd, eno tu, od własnego sumienia waszego, a tam od Tego, który was
wszystkich stworzył i który tylko sam eden est w stanie obywatelskie cnoty i zasługi
wynagraǳać wedle wartości. Ale oto est biedna, opuszczona sierota — to mówiąc, ǳia-
dek wziął obok siebie sto ącą Zosię za rękę i podprowaǳił ą o krok naprzód — która
ak wiotki powó o same wiośnie została się sama, opuszczona i nieszczęściami przygnie-
ciona do ziemi, a podczas gdy główkę wychyliwszy do słońca, szuka drzewa mocnego,
o które by się mogła obwinąć, znalazła tylko starego dębu pień spróchniały, który lubo
musi służyć e za podporę, ednakże racze sam się powali i ą swym ciężarem przygniecie,
niżby miał e dać ulgę i opiekę. Ta sierota, mości panowie!… rzuca się przed wami na
ǳiecięce kolana…

Tu się Zosia rzuciła na kolana i ręce złożyła, ale ǳiadkowi tak gwałtownie łzy się
puściły z oczu, że uż nie mógł nic dale mówić. Szlachta też, edna szlocha ąc w głos
ak pacholęta, inni łzy ociera ąc, okrążyli go ciaśnie szym kołem i cału ąc w ramiona,
w ręce, a niektórzy w róg granatowego żupana, wołali: „Da pokó , bo rozpłyniemy we
łzach i żałości!”. Inni zaś:

— Da pokó , wszystko zrobimy!
— To o ciec nasz, to patriarcha!
— Z o cami naszymi sługiwał!
— Naszych ǳiadów pogrzebał!
— Niech siada, niech siada, bo osłabnie!
— Żeby diabli pilnowali tego zamku, to go dobęǳiem!
— Mury na kawałki rozszarpiem!
— I mie sce zaorzem!
— Żeby ani ślad nie pozostał!
— A córkę mu tu na rękach przyniesiem!
— A tego łotra, co nam taki wstyd i hańbę…
— Na suche wierzbie powiesim!
I poczęli brwi marszczyć, wąsami ruszać, że aż strach był patrzeć po te garstce wo a-

ków. Tymczasem ǳiadka posaǳono na ławie pomięǳy lipami, co przednie si go obsiedli
i obstąpili, zaręcza ąc, że mu córkę przed północą przyniosą; inni przystępowali do Zosi
ko ąc e łzy i szlochania, prawiąc grzeczności i przysięga ąc, że życie swo e położą za matkę
dla sieroty. W ǳieǳińcu zaś zrobił się wielki gwar i zamieszanie; edni beczki z trunka-
mi wytacza ą z stodoły, nalewa ą i pĳą: „Na szczęśliwe powrócenie stolnikowe !” — „Na
śmierć diabłu weneckiemu!” — „Na powalenie w gruzy przeklętego zamczyska!”. Inni
wynoszą adła i pieczywa i rozkrawu ąc e w powietrzu, poda ą drugim, inni eszcze broń
głaǳą, ostrzą pałasze, kulbaczą konie; inni, ako Demostenes z Zalasówki, człek mały,
pękaty i łysy, a prawie obdarty w ubiorze, ako Seneka Giembutowicz, chudy, wysoki,
i zezowaty, powyłazili eden na beczkę dnem wywróconą do góry, drugi na stos belek
leżących pod szopą, i ogromaǳiwszy koło siebie po garstce słuchaczy, peroru ą z wiel-
kim ferworem i dobitną gestykulac ą. A muszą ci prawić coś nieźle, bo zysku ą aplauzy
i w ǳieǳińcu krzyk się wzmaga coraz groźnie szy i donośnie szy.

Ja byłem i tu, i tam, temu podawałem wino, tamtemu miód, trzeciemu adło, tamte-
go perory słuchałem przez chwilę, temu kompliment powieǳiałem od ǳiadka, a onemu
pochwaliłem broń albo konia, wszęǳie stara ąc się o to, ażeby nadto wielki ferwor umi-
tygować, ale ducha dobrego ustalić i utrzymać. Przy te robocie nie tylko to miałem na
celu, aby ǳiadka w obowiązku gospodarskim wyręczyć, ale zarazem i to, żeby się z tymi
ludźmi choć cokolwiek obeznać i wśród aktu samego wieǳieć, gǳie się po co rzucić
i kogo do czego użyć; bo naprawdę powieǳieć, a sobie zdobycia tego zamku nie uwa-
żałem za rzecz tak małą. Murdelio był człek niegłupi i do tego takie determinac i, ak
mało kto; a z takimi ludźmi, zwłaszcza w chwilach stanowczych, niełatwa est sprawa.
Przypomniawszy zaś sobie, że na wiadomość o oburzeniu się całego powiatu na niego
i rozpacz go mogła owładnąć, można było i o zwycięstwie powątpiewać. Ja przyna mnie
tak tę rzecz rozumiałem i w tym celu kręciłem się mięǳy szlachtą i wyrozumiewałem, co
mogłem, a lubo⁴⁶⁸ w niedługie chwili uż mi się wiele rzeczy wy aśniło, to ednak akoś

⁴⁶⁸lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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eszcze niekontent byłem i sam nie wieǳąc, czego, ednak czegoś szukałem. Aż dopiero
gdy uż wszystkich co celnie szych poprzechoǳiłem z osobna, pokazało mi się awnie,
że to, czego szukałem i znaleźć nie mogłem, był Jur z Borowiczek. Oglądnąłem się esz-
cze raz i rzeczywiście nigǳie go u rzeć nie mogłem i ǳiwno mi było, że on, pierwszy
unak oszmiańskiego powiatu, na którego akby na cztery tuzy liczono, w którego ręce
uż naprzód składano komendę, nie mówię, zniknął z placu, ale odsunął się w kąt w ta-
kie chwili, w które przytomność zaufanego woǳa wiele ǳiała na podkomendnych. Ja
uż w moim życiu wiǳiałem i barǳo wielkich unaków w stanowcze chwili znika ących
z placu. Więc tym większa chęć mnie wzięła koniecznie odszukać Jura z Borowiczek
i obaczyć, co on też robi. Jakoż po niedługie chwili znalazłem go wewnątrz stodoły, sie-
ǳącego w kącie na ławie, opartego plecyma⁴⁶⁹ o wiązkę słomy i głęboko zadumanego.
Przystąpiłem tedy do niego i rzekłem:

— Cóż waszmość tak samotnie? I od kolegów z dala, i od posiłków z dala, a przecież
to noc przed nami i podróż dwumilowa, i robota może nielekka.

— Głodny nie estem — odpowieǳiał mi na to Jur z Borowiczek — a choćbym
nawet i głodny był, to wolę głód przenieść⁴⁷⁰, niż słuchać tego nieznośnego gwaru, który
mnie ǳisia tak razi, akby mnie kto nożami kra ał.

Niewiele to est unaków na świecie, którzy gwaru nie lubią, i owszem, est to ich
żywioł właściwy, ako woda dla ryby lub powietrze dla ptastwa; więc ta odpowiedź ego
za ęła mo ą uwagę, a że dopiero co słońce zaszło było i eszcze na mnie z goǳinę należało
się z wyruszeniem zatrzymać, więc usiadłem koło niego, mówiąc:

— ǲiwi mnie to niepomału⁴⁷¹, że waszmość, który, ak mi tu powiada ą, wzrosłeś
śród gwarów wo ennych, myśliwskich i za azdowych, ǳisia go znieść nie możesz.

— Otóż to może na gorze — rzekł on na to — że co przypomina! Nie bęǳiesz
bowiem waszmość rozumiał, że a mam nerwy słabe i dla nich znieść nie mogę, że kil-
kunastu, szlachty krzyka sobie przy kubkach i szablicami pobrzęku e; ano to mnie est
nieznośne, że dla prywaty się tu zlecieli, ako muchy do miodu, i krzyczą, a unaku ą tak
sroǳe, akby uż z parę światów zburzyli w swym życiu i teraz znów szli na eden. To
mnie est przykro i za to mnie serce boli! Prozopope a⁴⁷² wielka, a rzeczy ani krzty.

— To masz prawdę! — zawołałem na to Jurowi. — Jać niedawno ży ę na tym świecie
i więce może lat stoi przede mną niż za mną, ale przecież coś eszcze dawnie szego światu
zarwałem. Inny świat, inni luǳie. Z czynów pozostały wspomnienia, z mężów hałaśliwi
żakowie, z czynnego ducha, ak to dobrze waszmość powiadasz, czcza tylko prozopope a!
Tak to est u was, tak u nas, tak podobno i w całym świecie.

— Mó Boże! — rzekł na to Jur smutno, opiera ąc na łokciu głowę. — Gǳież to
dawnymi czasy!… Gǳież to dawnymi czasy, gǳie to słyszano, żeby dla lichego za azdu
takie robić hałasy, takie robić konspirac e, żeby o tym, nim się eszcze rzecz zrobi, uż po
całym kra u słyszano? Gǳie kto to wiǳiał, żeby dla lichego za azdu aż se mik zrywano?…
Ale co mi tam na tym! Ja uż swo e wygrałem.

Odetchnął na chwilę Jur z Borowiczek, ak gdyby wyczekiwał ode mnie odpowieǳi,
ale a uż nic nie odpowiadałem; mnie się uż serce pławiło we łzach gorących, bo mnie
w na słabszą uderzył stronę. On zaś ciągnął dale :

— Ba!… Ale co tam waszmości!… Wpadła w oko podwika, zaprószyło się serce, to
i szczęście bęǳie, i spokó , i życie akie takie, kiedy pó ǳie po ręku. Ale mnie inna⁴⁷³…
nie ma uż dla mnie szczęścia i spoko u na świecie!

— Czemuż to, panie bracie? Wszakże i waszmość możesz sobie upodobać w akie
kobiecie i z nią się ożenić, a lubo czasy teraz smutne na świecie i da my, że coraz będą
smutnie sze, toż przy kocha ące żonie, w gronie ǳiatek wesołych, na własne roli, pod
własną strzechą, przecie eszcze akoś żyć można, a czas wolny od pracy niecha zapełnią
piękne młodości wspomnienia… Toż i to eszcze nie est dola ostatnia! — On zaś na to:

— Pięknie to waszmość mówisz, panie bracie, ale nie daǳą mnie rady te słowa.
Wiǳiało się uż bowiem i piękne rączki, i zgrabne nóżki, i oczek strzelistych niemało;

⁴⁶⁹plecyma — ǳiś popr. forma N.: plecami. [przypis edytorski]
⁴⁷⁰przenieść (daw.) — znieść, wytrzymać. [przypis edytorski]
⁴⁷¹niepomału (daw.) — niemało. [przypis edytorski]
⁴⁷²prozopopeja (gr.) — tu: niepotrzebnie patetyczna gadanina. [przypis edytorski]
⁴⁷³mnie inna (daw.) — ze mną inna sprawa. [przypis edytorski]
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ale zaprawdę powiadam tobie, że mąż, który się uroǳił w tych strasznych czasach i ma
serce czu ące i duszę, temu nie będą w głowie marne domowego szczęścia rozrywki ani
go zwabią pięknych ǳiewcząt oczęta, ni kocha ące żony co ǳień ednakowe umizgi, ani
wrzaskliwych ǳiatek pieszczoty… Ale co mi tam na tym!

Wtem hałas i krzyki, wzmaga ące się coraz barǳie w ǳieǳińcu, zamieniły się nagle
w eden krzyk wrzaskliwy i przeciągły… na ten wrzask Jur z Borowiczek porwał się ze
swego sieǳenia i poprawia ąc pas skórzany, który nosił po kurcie, rzekł do mnie:

— Aha! Już po biesiaǳie! Chodźmyż i my; czas uż wsiadać na konie, a tu nim
wyruszymy, trzeba eszcze akoś sprawić tych luǳi, bo lubo a nie myślę, żeby tam przyszło
do bitwy, ednakże bez ładu trudno i marsz zrobić lada aki.

— Jak to waszmość rozumiesz, że tam do bitwy nie przy ǳie? Ja rozumiem przeciw-
nie, że bitwa bęǳie, i to bitwa niemała, chyba że waszmość nie znasz mć pana Piotro-
wicza.

— Ja go nie znam? — odparł Jur na to. — A któż go zna lepie ? Ale właśnie dlatego,
że go znam, suponu ę, że do bitwy nie przy ǳie. Zebrał on tam trochę hołoty, ale to
wszystko hołota nie tylko bez broni, ale nawet bez ubioru; zamek nieopatrzony i o obronie
z murów ani myśleć nie może, a do tego Piotrowicz to tchórz koronny, ak każdy łotr
z obciążonym sumieniem. Na bezbronnych napadać, kobiety i ǳieci straszyć po nocach,
włóczęgów wieszać, o! do tego diabelska u niego odwaga, ale bronią na broń, piersią na
pierś, nie wiǳiałem go, aby kiedy uderzył.

— Otóż teraz waszmości powiem, że go nie znasz zupełnie. Ja nie tylko znam ego
życie, które pełne est awnych dowodów odwagi, ale nawet sam go wiǳiałem, kiedy
bronią na broń i piersią o pierś uderzył, i to powiadam, że diabelska w nim odwaga.
Diabelska, mospanie! Bo nie wstyǳę się i tego powieǳieć, że nawet a sam, który wiele
o sobie trzymam, gdy pałasz mam w ręku, ednak nie przysięgałbym na to, że mu cięcie
wytrzymam.

— To być może — odpowieǳiał Jur na to — boć nawet mówią, że sam diabeł w nim
sieǳi, ale a bo i diabłu stanę głowa na głowę! A wiesz waszmość, dlaczego?

— Nie, nie wiem.
— Bo mam czyste sumienie — odpowieǳiał Jur z Borowiczek i z tym wyszliśmy na

ǳieǳiniec.
A ǳieǳiniec aż choǳił wokoło od samego gwaru, pobrzęku i różne swawoli, którą

druǳy, popiwszy się do szaleństwa, dokazywali. Kiedyśmy weszli pomięǳy nich, a a
się rozpatrzyłem bliże we wszystkim, co się ǳiało, a uż zmrok był zupełny i księżyc
eszcze ani myślał wychoǳić na niebo, bo ǳiało się to w ǳień, dwa dni po pełni, że i nie
mogłem do rzeć wszystkiego: „Źle — pomyślałem — szlachta pĳana ak susły”. — A do
tego stopnia pĳana, że nie tylko się tak głośno całowali, akby kto strzelał z batogów, ale
druǳy się aż z koni ściągali z swawoli, inni nawet po ziemi tarzali. Szklanka, dwie, trzy
zresztą dla fantaz i i dobrego humoru, to est rzecz niezła i owszem, skuteczna, ale spić
się ak bele w takie chwili, kiedy się komuś przyszło na pomoc i ma los ego rozstrzygać,
to diabła warta taka robota. Jakoż zaraz podybawszy Gintowta, rzekłem do niego:

— Panie cześniku dobroǳie u, czy nie nadtoście tym luǳiom w szy ę nalali?
— Jak to, na czczo? — rzekł Gintowt, patrząc mnie się prosto w oczy i pokręca ąc

siwawych wąsów.
— Ja mówię, czy nie nadto?
— Nic nadto, w samo prawie — odpowieǳiał pan cześnik, ale odchoǳąc, tak po-

tężnie się kiwnął na stronę, iż ani chwili nie wątpiłem, że i on ma w samo prawie.
Wtem przystąpił do mnie Jur znowu, który uż tymczasem cały ǳieǳiniec był obszedł

i rzecze:
— No! Panie bracie, teraz my się napĳmy po kropli, bo uż czas wielki.
— Dobrze — rzekłem — ale coś im tu zanadto ponalewali.
— Nic nie szkoǳi, przecie to półtore mili drogi.
Podał nam też zaraz pan Kościuszkiewicz dwie butelki dobrego wina, które wypiwszy

sobie z Jurem w ręce, rzuciliśmy na ziemię; on zaś wystąpiwszy na stół kamienny, uż nie
smutnym, ale donośnym i czystym ak ǳwon głosem zawołał:
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— Panowie! Czas wsiadać! Niech ży e pan Wit! Niech przepadnie na wieki wstyd
i hańba oszmiańskiego powiatu!

— Wiwat! — krzyknęli wszyscy ednym głosem, a lubo z tych i owych kątów dały
się słyszeć głosy:

— Kto krzyczy?
— Diabeł wenecki.
— Jur z Borowiczek.
— Jaki mi do komendy!
— Panie Seneka, czy wsiadać?
— Panie Gintowt! A ak tam? Ty prowadź!
— Czeka no! Jeszcze słowo!
— He , niech go diabli!
— Ani kosteczki zeń nie zostanie — i Bóg nie wie co eszcze, to ednak ani edno

Ave nie przeminęło, kiedy uż wszyscy sieǳieli na koniach, a Jur na siwym ogromnym
ogierze szalał tędy owędy, prosząc do porządku waszmość panów braci i dobroǳie ów.

Mo e konie dwa osiodłane i całkiem gotowe stały przy stodole na stronie i trzymał
e tam Węgrzynek, więc a też zbliżyłem się do nich i kiedym właśnie myślał nad tym,
czy mam Zosi eszcze ucałować rączki przed od azdem, czy uniknąć łez i czułości, bez
pożegnania od echać, rzecze do mnie Węgrzynek:

— Panna stoi ze starym egomością w ganku i prosi, aby pan się z nią wiǳiał ko-
niecznie.

Odwróciłem się więc od koni i poszedłem w ganek, a stary do mnie:
— Mó Nieczu o! Zniknąłeś gǳieś ak kamfora; czy nie myślisz się nawet pożegnać?
— Wszakżeż da Bóg za kilka goǳin znowu się powitamy.
— Patrza że — rzecze stary — to on naprawdę myślał bez pożegnania od echać.

A przecież to wo na, mosanie! Kto wie co komu est zapisano, a i tak eszcze chciałem ci
co powieǳieć. Komendę wziął Jur z Borowiczek z Gintowtem, to dobrze, bo to luǳie ak
mur, ale szlachta się trochę popiła, uważa tam z łaski swo e … żeby się ta hołota gǳie
nie pogubiła po droǳe. O ! Bo to wiǳę i na oszmiańską uż termin przyszedł.

— Ale niech no egomość uż się spuści⁴⁷⁴ na nas; choćby we trzech uderzymy i panią
stolnikową na rękach tu przyniesiemy.

— Mó Nieczu o! — zawołał ǳiadek rozczulony i nachyla ąc się ku mnie. — Rób,
ak możesz. Niech cię Bóg prowaǳi, mó synu!

Słowa: „mó synu!” zaraz mnie pochwyciły za serce, rzuciłem się więc do nóg ǳiadkowi
i łzy mi się w oczach zakręciły; do tegoż Zosia eszcze, rozpłakawszy się także i chusteczkę
trzyma ąc przed oczyma, wyłkała do mnie:

— Panie Marcinie! Powróć nam mamę, a za niewolnicę pó dę do niego do śmierci!
Na te słowa, kiedy to ryknę sobie w głos basem, a Zosia dyszkantem, szczęście, że

panowie bracia nie barǳo byli posłuszni Jurowe komenǳie i stąd był gwar wielki eszcze
i hałas, bo mó płacz pewno by był przez wszystkich słyszany. Ale tak, sam własnym
głosem ocucony, zebrałem się i ścisnąwszy eszcze Zosię za rączkę, skoczyłem na koń
i wraz z Węgrzynkiem pomięszałem się ze sprawia ącą się w krótkie szeregi szlachtą.

Kiedyśmy wy echali i zaraz za bramą sprawili się na drogę, zrazu tylko krzaczyskami
i karłowatą brzeziną otoczoną, zaraz też księżyc pełny dobył się na niebo, ale taki był
krwawy, tak czerwony, że zawiesiwszy się nad czarnymi borami, wyglądał akby słońce
wypalone i gasnące nad Litwą. Potem wy echał on wyże i eszcze wyże , a tak wy a-
śniał i wybielał, że rozlane po sobie światło ego odbĳa ąc, ziemia zdawała się kobiercem
zielonym w srebrne ǳianym desenie. Na koniec wyszedł na sam środek niebieskiego
sklepienia i le ąc coraz obfitsze białego światła powoǳie, zdało się, że stanął tak i czekać
bęǳie, póki nie powrócimy z wyprawy.

A my, sprawiwszy się w takie szeregi, akie się na niewielkie droǳe pomieścić mogły,
ciągniemy sobie truchtem dale i dale . Na przoǳie eǳie starszyzna, więc Gintowt, więc
Żaba i innych kilku eszcze siwowłosych, których nazwiska, ile że litewskie, więc ǳiwne
a krótkie, dawno mi uż wyleciały z pamięci.

⁴⁷⁴spuścić się na kogo (daw.) — oprzeć się na kim, zaufać komu. [przypis edytorski]
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Za nimi w pierwszych szeregach posuwa się szlachta co przednie sza, a po skrzydłach
młoǳież, która ognistsza i rada by uż prędko z bliska obaczyć, ako smaku e bitwa;
dale pospolita szlachta z zagonów, a na koniec tałała stwo na chudych szkapach, lada
ako okulbaczonych, wszyscy pĳani serdecznie, gwarzący głośno, odgraża ący się sroǳe
i z pachołkami a gawieǳią w czambuł zmięszani.

Ja, ako obcy pomięǳy nimi, żeby mnie kto nie posąǳił o chęć burmistrzowania
na cuǳe ziemi, echałem z Węgrzynkiem moim na samym końcu, ale dwóch sta ań
nie zrobiłem, kiedy do mnie przygalopował Jur z Borowiczek z drugim eszcze akimś
młokosikiem, którzy to lubią się wieszać przy starszych, aby nic eszcze nie uczyniwszy
i żadnego dowodu ani ręki, ani głowy nie dawszy, zaraz uż coś więce znaczyć nad innych,
i obadwa stanęli przy mnie.

— Kto tu się wlecze na szarym końcu? — rzecze Jur do eżdża ąc do mnie i opatru ąc
mnie bliże .

— To a, panie bracie — odpowieǳiałem — nie chcę się naprzód wysuwać przed
bitwą, żeby mnie Litwini nie posąǳali o co, bo i tak uż słyszy się nie edno i puszcza
pomimo ucha, a ak przy ǳie do bitwy, to uż a się zna dę na przeǳie.

— Masz waszmość prawdę: w ogniu pierwszy, w odwrocie ostatni, oto żołnierz ak
trzeba, a tymczasem a tu z waszmością po adę.

— Proszę, proszę — rzekłem — eżeli waszmość dla mo e kompanii, to nie przy mu ę
te grzeczności; waszmość tam potrzebnie szy na przeǳie. — A on na to:

— Rad bym mówić, że dla kompanii, ale tak nie est, bo tu mo e właściwe mie sce.
— A to na co?
— Na co? Niebawem to waszmość obaczysz.
Ledwie co tych słów dopowieǳiał, kiedy dwóch waszeciów z szarego końca, uż od

nie akie chwili pozosta ąc po trochę, skręciło nagle na lewo i zniknęło mięǳy elnikiem.
W tymże momencie spiął Jur konia i krzyknąwszy: „Oho! uż?” — skoczył za nimi i zaraz
im drogę za echał. Myśmy posunęli się za nim.

— Panowie bracia! — wołał on do tych dwóch zatrzymanych przez siebie. — fugas
chrustas⁴⁷⁵? Fe! To nieładnie.

— My nic… my tego… a tylko tak… — ąkali oni eden za drugim, zmięszawszy się
setnie.

— No, a wiǳę, że to nic, że waszmość tylko tak — odpowieǳiał Jur na to — ale
ednakże to nieładnie; niech no waszmość się nazad wsuną w szeregi, bo my, nim uderzy-
my na zamek, to pierwe przecie staniemy i obliczymy się, a pan Gintowt ma wszystkich
spisanych.

— Co u diabła! Popisał nas? — rzekł eden.
— Ba! Popisał, panie bracie, chyba wraca my — odpowieǳiał drugi i zwróciwszy

konie w echali obadwa do szeregu, mrucząc sobie coś z litewska pod nosem.
— Bęǳie tu tego więce — rzekł do mnie Jur, kiedyśmy uż dawnym ładem postę-

powali dale .
Jakoż zaraz się to potwierǳiło, bo znowu niebawem dwóch wymknęło się w elnik,

a kiedyśmy ich zgonili, pokazało się, że obadwa byli szczerzy boćwinkowie spod same
Oszmiany. Jednakże nie mogę powieǳieć, żeby dużo było tego gubienia się po droǳe,
bo koniec końców tylko trzech nam uciekło.

Zegarek mó kieszonkowy pokazywał edenastą goǳinę, kiedy Jur rzecze do mnie:
— Kiedy wy eǳiemy za las, popatrz waszmość na lewo, obaczysz zamek Murdeliona.
I w same rzeczy ledwieśmy wy echali za las, zaraz się tak przecudny a ǳiwny przed

naszymi oczyma roztoczył widok, że go podobno do śmierci nie zapomnę. Widok ten
oto poczynał się piękną równiną, która była tak lekką a białą mgłą nakrytą, ak gdyby ą
kto delikatnym nakrył muślinem. Mgła ta im dale , tym się wydawała gęście szą i bielszą
i tym podnosiła się wyże , a na koniec tak wysoko, że aż sobą zakrywała ostatni kres
nieba; a wsiąka ąc w delikatne swe fałdy srebrne światło księżyca, dozwalała zarazem przez
siebie wiǳieć ró gwiazdek bladawych, niby w nie utopionych i kona ących. Na takim
tle cudnym po lewe stronie nad wzgórzem rysował się zamek czarny, którego ednakże
wierzchnie tylko mury i niewysokie zębate a krzewami zarośnięte uż baszty widne były

⁴⁷⁵Fugas chrustas — makaronizm, tu: uciekać w krzaki. [przypis edytorski]
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naszemu oku; reszta zamku także była w mgle zatopiona. Na tych murach i basztach widać
było wyraźnie akichś luǳi kręcących się tam i sam, którzy tym ǳiwnie nam wyglądali,
ile że niektórzy z nich trzymali akieś lonty zapalone albo latarnie w rękach i z nimi się
snuli. Zresztą eszcze tylko w kilku oknach zamkowych widać było światło askrawsze,
niże mgła grubsza niczego uż do rzeć nie dozwalała.

U rzawszy to, zatrzymałem konia i przypatrywałem się temu ǳiwnemu widowisku,
a im dłuże się przypatrywałem, tym ǳiwnie sze mi się naciskały myśli i uczucia, bo to, co
wiǳiałem, kazało mi się w tym mie scu domyślać racze akiegoś zaczarowanego dobrych
duchów mieszkania niżeli diabelskiego siedliska. Ale niebawem wyprowaǳony zostałem
z błędu, bo w te że chwili krzyk głośny dał się słyszeć na murach, czerwone światełko
mignęło aśnie na edne baszcie, trzy strzały ǳiałowe zatrzęsły ziemią i powietrzem, trzy
kule zaświstały około nas, a edna z nich o kilka kroków tylko ode mnie roztrzaskała wraz
z koniem owego młokosika, który dobrowolnie adiutantował Jurowi.

Takie przywitanie, przez na bo aźliwszych nawet niespoǳiewane, zrobiło efekt nale-
żyty.

I warto było wiǳieć Jura z Borowiczek natenczas, ako z dobytą szablą rzucił się przed
ont pierwszych szeregów; warto było wiǳieć Gintowta starego, który, odmłodniawszy
o lat dwaǳieścia, stał na przeǳie ak rycerz prawǳiwy; ba! warto bo i było wieǳieć on
hufiec cały, który, pozbywszy się trzech tchórzów ze swoich szeregów, na odgłos strzałów
zatrząsł się cały i dobywszy ednocześnie szabel, stanął nie tylko gotowy, ale po edynczymi
końmi nawet naprzód wysaǳał i rwał się, ak gdyby każde mrugnienie oka było dla niego
goǳiną.

Kiedy się słyszeć dały one trzy strzały ǳiałowe i ednym z nich ustrzelony został
on młody Litwinek, skoczył Jur na koniu przed ont hufcu i dobywszy szabli, wielkim
głosem zawołał:

— Krew uż płynie! Po żołniersku ten diabeł nas wita, odpowieǳmyż mu po żołnier-
sku! — Gintowt zaś z swo e strony zawtórzył:

— Pomnĳcie na to, że a tam każdą ǳiurę znam w zamku; kiedy uderzycie, wprost
za mną, z przyzwoitym impetem, ani włos z głowy żadnemu z nas nie upadnie!…

I coś tam eszcze podobno perorował pan Gintowt, a tymczasem Jur z Borowiczek
i eszcze kilku innych co przednie szych, a żołnierki z lat dawnych świadomych, rzucili
się to na lewe skrzydło, to na prawe, to na tył, aby w szyk bo owy posprawiać szeregi.

Ja z Węgrzynkiem i onym nieboszczykiem rozerwanym na dwo e stałem zrazu z tyłu
za całym hufcem, ale gdym usłyszał odgłosy komendy, rzekłem do Węgrzynka:

— Janczi! Pamięta że sprawić się dobrze, bo zuch esteś w gospodach i dobrze się
sprawu esz z hołotą, ale to wszystko za nic, kiedy rzecz pokpisz ze szlachtą.

— Wielmożny panie! — rzecze on na to. — Mnie aż dusza się śmie e. Wszystko
dobrze bęǳie.

— Pamięta że — rzekłem eszcze — trzymać się mnie niedaleko, a przy pierwszym
szturmie nie wyrywa się barǳo naprzód, bo pocztowym⁴⁷⁶ to nie przystoi. Potem uż
bĳ, gǳie się podoba. No! W imię boże!

Zaszwargotał coś eszcze mó Janczi z węgierska i w echawszy w kupę, wwierciliśmy
się tak, że a stanąłem w pierwszym, on zaś tuż za mną w drugim szeregu.

Szeregi uż były sprawione, tylko eszcze ten i ów się poprawiał na siodle, tamten
pistolety dobywał, drugi się modlił po cichu, a inny nawet szkaplerz poświęcony cało-
wał; więc Gintowt stary, obwiązawszy prawą rękę paskiem św. Franciszka od omdlenia
i kurczów dla wiekowych luǳi skutecznym, podniósł w nie szablę do góry i odrzuciwszy
pierwe Jurowi słów parę, chciał uż podobno w imię boże zawołać, ale w tymże momen-
cie znowu takież trzy strzały ǳiałowe zagrzmiały z murów — ednakże tym razem nic
nam nie zaszkoǳiły, tylko mowę Gintowtowi przerwały. Lecz gdy te strzały przebrzmia-
ły, a Jur z Borowiczek stał uż na prawym skrzydle nieopodal ode mnie, Gintowt eszcze
parę kroków ku szeregom postąpił i głośno zawołał:

— W imię O ca i Syna, i Przena świętsze Matki Ostrobramskie , dale , panowie
bracia! — Po tych słowach on sam zwrócił konia i skoczył pierwszy, my zaś wszyscy
z okrzykiem: „Jezus, Maria, Józef ”, skoczyliśmy za nim i zaraz pędem z kopyta.

⁴⁷⁶pocztowy — tu: należący do pocztu. [przypis edytorski]
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Zamek ów od nas nie był dale na trzy sta ań; fosy wokoło niego były pozarastane,
mury porozwalane i tylko gǳieniegǳie krokwiami albo belkami naprędce pozakładane,
ale luki wszystkie były wielkimi kupami luǳi poobsaǳane, o czym my ednak nic a nic
nie wieǳieli. I kiedyśmy z mie sca ruszyli, to lubo szeregi nasze były wyciągnięte prosto
ak linie, w stu krokach wszystkie się rozerwały i zrobiło się tak, że Gintowt po staremu
dźgał naprzód, za nim zaraz Jur z Borowiczek, za Jurem a z drugim akimś szlachci-
cem, a za nami dopiero reszta gnała, co konie mogły wyskoczyć. Ale i tym porządkiem
nie biegliśmy dale , ak drugie sto kroków, bo w trzecich stu wszystkich nas naczelnych
przesaǳił mó Janczi — i z takim impetem uderzył w to mie sce, gǳie snadź dawnie
brama bywała, ale teraz kilka drzew tylko leżało i tłum luǳi zbro nych stał z wystawiony-
mi przeciwko nam spisami, że sam, prawda, wywrócił się z koniem przez drzewa, ale nam
taki rum zrobił, że przez cały ǳieǳiniec nabity hołotą prze echaliśmy akby tylko przez
łąkę i znaleźliśmy się pod samymi drzwiami zamkowymi. Tam się znalazłszy, za przykła-
dem Gintowta zaraz zeskoczyliśmy z koni i walimy prosto po wschodach kamiennych na
górę. Jak się to ǳiało, Bóg raczy wieǳieć, bo, prawdę mówiąc, a przyna mnie w takich
imprezach eszcze nie bywałem, tym barǳie też tuta , nie zna ąc ani mie scowości, ani
ukrytych Gintowta planów, o które nawet pytać nie było czasu, szedłem ak ślepy lub
pĳany; ednakże, znalazłszy się na wschodach i obaczywszy, że nas tylko pięciu tam było,
reszta zaś wszystka pozostała na dole, a może i za murami, rzeknę prędko do Jura:

— Panie bracie! Pięciu nas tylko, odcięto nas!
— Nie odcięto, znam a swych luǳi! — odpowieǳiał Jur i wtem wpadliśmy do sieni

pierwszego piętra. Tam zaraz na Gintowta, który szedł pierwszy, uderzyła kupa zbro nych.
Gintowt się odciął i zaraz natarł, tuż za nim Jur rzucił się akby lew rozdrażniony, a potem
tuż my, kiedy ich weźmiemy na szable, to akby orzech zgryzł, kilku położyło się zaraz,
a reszta ak wymiótł. Murdeliona ednak pomięǳy nimi nie było.

— Gǳież ten diabeł wenecki! — zawołał Jur na to, gdyśmy w sieniach ostali sami.
— Do tych drzwi walmy! — zawołał Gintowt, pokazu ąc drzwi edne na lewo.
Wtem huk straszny się rozległ po całym zamku, wszystkie mury zadrżały, aż podłoga

pod nami zadygotała. Był to ostatni strzał ǳiałowy wydany z baszty zamkowe , ale uż to
był ęk śmiertelny tego diabelskiego zamczyska — bo nie zważa ąc nic na to, w te że chwili
rzuciliśmy się na drzwi pokazane nam przez Gintowta i uderzyliśmy w nie ramionami.
Drzwi tylko trzasnęły kilka razy pod naszym naciskiem, ale też i natychmiast pękły i roz-
darłszy się w kilka części, wpadły do izby. W pierwsze izbie nie znaleźliśmy nikogo, tylko
światło uderzyło nas w oczy; ale równo z łoskotem, który za naszym wpadnięciem rozległ
się po salach zamkowych, w drugie czy w trzecie izbie dał się słyszeć strzał z pistoletu
i zaraz za nim krzyk gwałtowny kobiecy, rozǳiera ący serce. Na to poskoczyliśmy eszcze
rącze do drugie izby, ale i w te nie było nikogo, tylko światła i światła; przy drzwiach
do trzecie dopiero akiś chłop zbro ny zastąpił nam drogę — ten od Jura rozpłatan na
mie scu. Po tym trupie przebiegliśmy dale do sali wielkie , wysokie , z wąskimi gotyc-
kimi oknami, z mnóstwem różnych drzwi i krużganków, ale i tu nie było nikogo, ale że
drzwi było kilka, więc Gintowt znowu rzucił się naprzód i wpadłszy razem z nami w ma-
łe rogowe drzwiczki, wwiódł nas do niewielkiego poko u, w którym uż miało się oko
na czym zatrzymać. Na ziemi bowiem wyciągnięta ak długa leżała, zda się uż nieżywa,
niewiasta, koło nie z rozpierzchnionymi włosami, z krwią nabiegłymi oczyma, z twa-
rzą prawie tak czarną, ak węgiel, pomięszany, chwie ący się, we ancuskie czy włoskie
koloru czarnego suknie ubrany, on sam, Murdelio. U nóg ego na ziemi, niedaleko od
te kobiety, leżała szabla bez pochwy i pistolet pewno po strzale porzucony przez niego;
on zaś sam trzymał drugi pistolet i ze wzrokiem utkwionym w ową kobietę, zdawał się
być w onym fatalnym momencie, w którym człowiek, spełniwszy czyn rozpaczy i wiǳąc,
że i ten nie zdał się na nic, traci głowę i zmysły. Jednakże gdyśmy wpadli, porwał się
i wymierzywszy do nas z pistoletu, wystrzelił, ale uż spudłował. Na to Jur rzucił się na
niego, a ako uż rozbro onego, puściwszy szablę swo ą na temlak, ręką pochwycił za kark
i podniósłszy go w powietrze, zawołał.

— Rozćwiertować tego diabła!
Ale ledwie tych słów domówił, Murdelio się zwinął ak wąż, Jura ukąsił w rękę do

same kości i wyrwawszy mu się z garści, z sztyletem błyszczącym ak szkło, który nie
wiem, czy miał za rękawem, czy dobył zza pasa, rzucił się na nas. Nasza wina była, żeśmy
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nie byli przytomni, z czego on korzysta ąc, na pierw mnie, który uż z opuszczoną szablą
stałem o parę kroków, pchnął tak silnie w pierś poniże prawego ramienia, że mi i pierś
przebił aż do same łopatki, i zaraz powalił o ziemię; potem Gintowta sroǳe drasnął po
twarzy i także powalił, a przez powalonych skoczywszy, w drzwiach zniknął. A wszystko
to stało się tak nagle, że kiedy tamci dwa szlachta za ucieka ącym z pistoletów strzelili,
to eno drzwiczki kulami potrzaskali.

Co się dale ǳiało, tego uż dokładnie opowieǳieć nie umiem, bo mnie za moment
gęba napełniła się krwią i odszedłem od przytomności. To tylko dla zaokrąglenia rzeczy
dopowiem, że ona niewiasta, którąśmy na ziemi leżącą znaleźli i zabitą być rozumieli,
była to pani stolnikowa, ale ani nawet draśnięta nie była, tylko tak od przestrachu przy
pierwszym Murdeliona strzale omdlała. Zaś czy ten strzał Murdelio puścił do nie , czy
przez prędkość do nas, eszcze natenczas w pierwsze izbie dopiero będącym, nigdy się od
nie nie można było dowieǳieć.

Szlachta nasza, powstrzymana przez ową hołotę w ǳieǳińcu, biła się doskonale, ale
hołota nicpotem, ednakże naszych liczono na czterech zabitych i kilkunastu ranionych,
pomięǳy tymi i Węgrzynka mego, który tak był skłuty i potłuczony, że ego powróce-
nie do zdrowia i do dawne fantaz i za cud Pana Boga trzeba było uważać — hołoty zaś
nasieczono bez liku.

Murdeliona, po zniknięciu ego z one izby narożne , luǳkie oko uż nie wiǳiało:
przechowałli on się gǳie w akie ś piwnicy, dostałli⁴⁷⁷ się akim poǳiemnym wychodem
na czyste pole, a nawet czy kiedykolwiek potem eszcze się na swym zamku pokazał,
pozostało zagadką na wieki, a zarazem i źródłem do wielu baśni i plotek, które do ǳiś
dnia opowiada ą sobie w tych okolicach.

My zaś wszyscy, a mianowicie pani stolnikowa, wystraszona, milcząca i blada, akby
ą z trumny wy ęto, a, sroǳe ranny i osłabiony, Gintowt z rozpłataną ręką i wąsem od-
ciętym i reszta pokaleczonych, powsaǳani na wozy i otoczeni mało co przetrzebionym
hufcem naszym na koniach, eszcze śród ciemne nocy wyruszyliśmy z zamkowego ǳie-
ǳińca, a właśnie słońce poranne pierwszymi promieniami swymi złociło asnozielone
łąki i pola i tysiącami tęczowych blasków igrało w każde kropelce rosy, kiedyśmy stanęli
przed obrazem Matki Na świętsze Ostrobramskie , wiszące nad gankiem ǳiadkowego
dworku, i tam witani byli łzami i mdłościami, i okrzykami radości, pomięszanymi ze
sobą.

Już to był miesiąc sierpień na niebie i na ziemi. Słońce letnie, puszcza ąc swo e ogniste
promienie pionowo na ziemię, powyciskało ostatnie soki z krzewów i roślin; zboża, edne
uż zżęte, stały w półkopkach na polu, drugie do rzewały co ǳień, co goǳina, co chwi-
la; sady, obroǳiwszy obficie, gięły się pod ciężarami owoców i roznosiły ciężką woń po
powietrzu, arzyny uż schnąć poczynały po ogrodach; czerniał groch niedawno eszcze
zielony i upadał do ziemi, kurczyły i otwierały się same od siebie strączki różnobarwne
fasoli, obwĳała się włóknem i uwiędłe puszczała liście wysmukła kukuryǳa i tylko burak
eden, poczerwieniawszy na liściu akby pĳanica na twarzy, chwiał się na wietrze, lecz
potężnie trzymał się ziemi. Już ptastwo błotne, wzmógłszy się we dwó nasób młodym
pokoleniem i oblawszy się⁴⁷⁸ pięknie, wabiło do siebie myśliwych; uż po odlocie dudka
i rybitwy, niby przednie straży wędrowników powietrznych, bociany poczęły się zbierać
na niskich łąkach na swo e se my, aby się o podróży naraǳić, uż po otawiskach⁴⁷⁹ całe
noce ze spętanymi końmi trawiły koniuchy, ba, uż i pługi poczęły coraz gęście pokazy-
wać się na polu, aby św. Bartłomie ⁴⁸⁰ zastał pokra aną uż ziemię i przy ął w opiekę swo ą
pierwszy zasiew ozimy — a a eszcze ani ednego kroku nie dałem z łóżka.

⁴⁷⁷przechowałli on się (…) dostałli się (daw.) — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -li tworzącą pytanie;
znaczenie: czy przechował się (…) czy dostał się. [przypis edytorski]

⁴⁷⁸oblać — tu: obrosnąć tłuszczem. [przypis edytorski]
⁴⁷⁹otawisko — łąka zarośnięta otawą (trawą wyrasta ącą po pierwszych sianokosach). [przypis edytorski]
⁴⁸⁰św. Bartłomiej zastał pokrajaną już ziemię i przyjął (…) zasiew ozimy — choǳi o ǳień św. Bartłomie a

w kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego obchoǳony  sierpnia (w kościele wschodnim  września);
do tego czasu zaorywano ziemię pod siew ozimy (t , zboże ma ące przetrwać zimę i obroǳić na wcześnie
następnego roku). [przypis edytorski]
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Rana, którą mi w ǳień za azdu zadał był Murdelio, lubo była ostrym i nieszerokim
uczyniona żelazem, w żaden sposób zupełnie się nie dawała zagoić; lekarze aż zachoǳili
w głowy i nie mogąc dać sobie rady, powiadali, że sztylet musiał być zatruty. Jednakże
niebezpieczeństwa nie było: w sierpniu uż nawet obiecywali mi oni na pierwsze dni
września wyzdrowienie zupełne. Ja też na nich znowu nie nalegałem tak barǳo, słabość ta
bowiem przy niewielkich boleściach, a ustawicznym sieǳeniu Zosi przy moim łóżku nie
tylko nie była mi nadto przykrą, ale owszem, była ona i bęǳie edną z na pięknie szych
chwil mego życia. Tym ci przy emnie sze były one chwile mego w domu ǳiadkowym
leżenia, ile że poczciwe Litwiny, przekonawszy się z łaski swo e podczas za azdu dowodnie,
że nie estem niegodnym ich przy aźni i życzliwości, nie zaniedbywali mnie, ile możności,
ak na częście nawieǳać, a że to u nich umysł także wesoły i do swawoli skory, a ǳiadek
miał dawną pod spichrzem piwnicę, którą teraz dla panów braci na ścieża otworzył, więc
i nieraz tak było, że w moim domu, i to przy moim łóżku, gwar był ak przy szynkwasie
— albo kiedym był dobre myśli, Węgrzynkowi mo emu, który pomimo ran kilkunastu
i ciężkiego pobicia dawno uż był wyzdrowiał, za siebie e spełniać kazałem. I nie krzywiła
się szlachta na to, bo wieǳiała dobrze, że Węgrzynek est szlachcic, a choćby nim nie był,
toż fantaz a ego, z którą nad wszystkich pierwszy na zamek Murdeliona uderzył, wartą
była szlachectwa.

Zabawom onym, które się w moim odbywały poko u, ǳiadek towarzyszył statecz-
nie⁴⁸¹ i pił równo z drugimi, a może i lepie , a kiedy wpadł w dobry humor, to powiadał
szlachcie o ich o cach i ǳiadach rzeczy takie, że go słuchali ak gdyby wieszcza lub pro-
roka.

Gintowt stary z czerwoną przez twarz pręgą i poniewolnie⁴⁸² podciętymi wąsami le-
dwie nie coǳiennie do nas przy eżdżał, a przywożąc ze sobą prawie zawsze takich, którzy
przy za eźǳie nie byli, coǳiennie tymi samymi słowy opowiadał im szeroko i długo głę-
bokość i dowcip onych przez niego samego wymyślonych i wykonanych planów, których
skutkiem było ubieżenie diabelskiego zamczyska i wydobycie ze szponów szatańskich pa-
ni stolnikowe dobroǳie ki, które rączki całował.

Ale pani stolnikowa nieczęsto pokazywała się u mnie, daleko mnie eszcze gościom,
a będąc ustawicznie smutną i często płaczącą, niemało nanuǳiła się ǳiadka, aby z Litwy
wy eżdżać i nie powracać uż do Źwiernika, tylko teraz znów na Wołyniu zamieszkać, we
wsi one , którą tam miała. ǲiadek protestował się przeciw temu, a nawet, kiedy tego
potrzeba była, mawiał do nie surowo i ostro:

— Da że mnie pokó z tym twoim wy azdem! Pan Bóg przez dobroć swo ą na wyższą
prawie cudem mnie wrócił na Litwę i pewnie nie po co innego, tylko po to, ażebym kości
mo e położył przy o cach, a ona mnie każe wlec się aż gǳieś na Wołyń!

I w ogóle można powieǳieć, że po powrocie stolnikowe ze zamku, ǳiadek cale
inacze się z nią obchoǳił niż przedtem; czemu tak było i co się tam zresztą ǳiało w sercu
te kobiety, gǳie były e uczucia, gǳie myśli — nikt się nie dowieǳiał ni teraz, ni potem.

Ja do mo e siostry śród słabości pisałem po kilka razy, a pisałem w ten sposób, że
Zosia przez łaskę swo ą trzymała pióro, a zaś e dyktowałem, a na końcu, ako prawą
ręką władać niemogący, kładłem krzyż święty miasto mego podpisu — siostra zaś do
mnie tylko eden list napisała, w którym mi donosiła, że e mąż eszcze z Mazurów nie
wrócił, bo mu mo e sprawy barǳo idą oporem, a nawet kto wie czy tak nie wypadnie, że
bęǳie musiał sam echać do Wiednia, aby się osobiście rzucić do nóg cesarzowe -królowe
i puszczenie w niepamięć mo ego obwinienia uprosić.

Ze Źwiernika pisano nam kilka razy, ednakże niewiele wyrozumieć mogliśmy z Zu-
zinych listów; zdawało się nam nawet, że nie było potrzeby łamania sobie głowy nad
e bazgraniną, bo cóż ona nam mogła donosić? Tego ednego e tylko zapomnieć nie
mogłem, że w żadnym liście ani słowa nie wspominała o mnie, a natomiast w każdym
dopytywała się o Lgockiego, czy uż est u nas i czy stateczny est w swych sentymentach.
A tymczasem o Lgockim i słuch zaginął; po wy eźǳie swoim z Tarnowa przepadł ak
kamień w woǳie i nikt nie wieǳiał nic o nim ani tam, ani tuta .

⁴⁸¹statecznie (daw.) — stale, niezmiennie. [przypis edytorski]
⁴⁸²poniewolnie (daw.) — wbrew woli. [przypis edytorski]
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I tak w zupełne prawie nieświadomości tego, co się tam ǳiało w domach i roǳi-
nach naszych, spęǳaliśmy dnie eden za drugim, przy mu ąc u siebie życzliwych dla nas
Litwinów, słucha ąc ich gawęd i plotek okolicznych i niewiele myśląc o utrze.

Aż dopiero akoś w ostatnich dniach sierpnia, kiedy a uż, zagoiwszy ranę mo ą zu-
pełnie, tylko osłabiony eszcze cokolwiek, mogłem przechoǳić się po poko u, a nawet we
dnie pogodne przechoǳiłem się po ǳieǳińcu — dnia ednego po południu, kiedy wszy-
scy z całym domem i kilkoma gośćmi zasiedliśmy w ganku i odżuwaliśmy tylko po kilka
razy uż wymłócone opowiadania i przypomnienia, nowy gość nam za echał w ǳieǳi-
niec. W eżdża ącego dopiero w bramę uznaliśmy ednogłośnie za kogoś obcego i ze stron
dalszych przybywa ącego, bo eszcze przed bramą przystawał i fornalów adących w po-
le o coś rozpytywał, a kiedy przed ganek za echał, sprawǳiło się nasze domniemywanie
asno i dowodnie, bo to był szwagier mó , Michałowski.

Skoczyłem tedy do niego, wita ąc serdecznie, a on mnie aż ze łzami. Prezentowałem
go potem ǳiadkowi, Zosi i gościom, akoż wszyscy okazali mu cześć należną i życzli-
wość, edni dla mnie, druǳy dla niego samego, bo przy wcale eszcze młodym wieku
ǳiwnie wielka powaga była w tym mężu i taka akaś umie ętność niewolenia luǳi dla
siebie, że niektórych ednym we rzeniem, innych kilkoma obo ętnymi słowy czynił sobie
przy aciółmi na wieki. Jedna tylko stolnikowa, kiedym go zaraz zaprowaǳił do e poko-
u, nie wiem dlaczego, witała go obo ętnie i zimno, a nawet zdawało mi się, że podczas
prezentac i taki się wyraz wymalował na e twarzy, ak gdyby zgoła niechętna była ego
przybyciu. Jakoż potwierǳiło to się niebawem, bo kiedyśmy u nie usiedli, aby kilka słów
z nią wymienić, rzekła ona do niego:

— Wielka przy aźń musi wiązać waszmość z panem Nieczu ą, kiedy aż o tyle mil
przybyłeś, ażeby go nawiǳić⁴⁸³.

Michałowski dał e zaraz delikatnie do poznania niedorzeczność takie uwagi, mówiąc
z wolna a wyraźnie:

— Jestem roǳonym szwagrem pana Marcina.
Po te odpowieǳi i kilku innych eszcze cale obo ętnych słowach zrobiło się eszcze

gorze , bo pani stolnikowa spytała go:
— Waszmość pan echałeś tu na Warszawę i Grodno?
— Tak est, pani dobroǳie ko — odpowieǳiał Michałowski, a ona na to:
— A nie słyszałeś pan co na droǳe o mć panu Lgockim, który się tuta do nas puścił

z Mazurów i do ǳiś dnia go nie masz?
— Ja całkiem nie znam pana Lgockiego — odpowieǳiał mó szwagier, znacząco

spoziera ąc na mnie — i nic o nim nie słyszałem.
A mnie aż się oddech zaparł na takie zapytanie; awno mi bowiem uż było, że nie

posiadam łaski u matki Zosine . Gorze nawet, bo czyż to dobre i czułe serce być mogło,
które nie znało się do wǳięczności za tyle moich poświęceń? I smutno mnie się zrobiło
w one chwili, byłbym płakał z żalu. Jakoż poznał to zaraz Michałowski, co się ǳiało
we mnie, i urwał natychmiast rozmowę, a ekskuzu ąc⁴⁸⁴ się tym, że ma ze mną o wielu
ważnych rzeczach do pomówienia, powstał i wyprowaǳił się ze mną do izby osobne , na
drugą stronę. Tam wszedłszy, rzekł zaraz do mnie:

— Cóż to est za kobieta? Jak mnie Bóg miły, a tego nic a nic nie rozumiem.
— Panie bracie — rzekłem a na to — o tym bęǳiemy rozmawiać późnie i zapewne

szeroko i długo; ale teraz musisz mnie opowieǳieć, co się tam ze mną ǳie e w Tarnowie
i w Bóbrce, bo uż ginę z niecierpliwości. Po two e minie uważam, że coś nie barǳo
dobrze.

— I owszem — rzekł on stanowczo — ak po nieszczęściu, to barǳo dobrze. Proces
twó całkiem załatwiony; możesz choćby i ǳiś wracać do domu.

— Jakże to? Jakim sposobem? Któż głównie pomógł?
— Pan Bóg pomógł, ak zawsze — odpowieǳiał Michałowski. — Słucha że, to ci

powiem. Przy echawszy do Tarnowa, zaraz odszukałem Konopkę i Sto owskiego, od nich
bowiem chciałem się na pierw dowieǳieć, azali two e ucieczki z kałauzu nie ma akich
złych skutków, ale prócz tych, którzy tę rzecz pode mowali, nikt nawet właściwie nie wie,

⁴⁸³nawiǳić (daw.) — nawieǳić; odwieǳić, zobaczyć. [przypis edytorski]
⁴⁸⁴ekskuzować się (z .) — tłumaczyć się, wymawiać się. [przypis edytorski]
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co to i ak to było. Dosyć, że co się tyczy tego aktu, właǳa tarnowska sama nie wie, co
ma rozumieć i kogo o to oskarżać, i dlatego nic poczynać nie może.

— Tak to się stało! — zawołałem uradowany. — Niechże Panu Bogu bęǳie chwała
za to na wieki; bo, przyznam się, że mnie to daleko więce niepokoiło niż obawa o sie-
bie samego. Kiedy człowiek wpadnie w akie nieszczęście i przy ǳie mu cierpieć czy to
z przypadku, czy z własne przyczyny, to mnie sza o to! Póki sam cierpi, wszystko się
akoś przeniesie; ale chcący czy niechcący wtrącić drugich w nieszczęście i wiǳieć lub
wieǳieć o tym, że gdyby nie a, to oni byliby spoko ni i szczęśliwi, i nienaruszeni, to by
było barǳo boleśnie. Chwałaż Bogu eszcze raz, że się tak stało, ale powiada że dale .

— Otóż, uspokoiwszy się z ust Konopki i Sto owskiego o to, co nie tylko ważnym było
w sobie, ale stanowczy wpływ wywierać mogło na two ą sprawę, długo rozpatrywałem
i ich, i inną szlachtę tamte szą, która wszystka dobrze ci życzy, ak stoi twó proces i co by
w nim z two e strony uczynić można. Ale to wszystko było daremne, nikt nic nie wieǳiał,
nikt też żadne rady dać nie umiał. Tedy wypytywaliśmy oficerów tamte sze załogi, co oni
rozumie ą o te rzeczy. Oni zaś powiadali, że po two e ucieczce uż wszystko przepadło,
a nawet, że z tego kontenci są twoi sęǳiowie, bo podobno się pośpieszyli cokolwiek i bez
wyższego rozkazu rozpoczęli śleǳtwo z tobą; akoż eszcze przed two ą ucieczką mieli być
w kłopocie z przyczyny niepotrzebne swe gorliwości… Nie zdało mi się to podobnym
do prawdy i bądź co bądź postanowiłem sam pó ść do prefekta i plackomendanta. Ale
tymczasem nawinął mi się ów baron Holmfels, o którym mi powiadałeś, że cię nawiǳał
w więzieniu, a który, mówiąc nawiasem, co drugi ǳień prawie bywa w Strzegocicach
i formalnie konkuru e o pannę Zuzannę…

— Jak to? A Konopka?
— O! Konopka uż dawno zrezygnował!… Ale słucha że dale . Więc ów Holmfels,

człek światowy i grzeczny, a tobie barǳo życzliwy, pogadawszy ze mną aką goǳinę, tak-
że mnie doraǳił, żebym sam szedł do prefekta. Więc poszedłem. Prefekt przy ął mnie
uprze mie, prosił sieǳieć, nagadał mi dużo ładnych rzeczy, ale co się tyczy ciebie, po-
wieǳiał mi te słowa: „Kiedy pan Nieczu a zemknął, to dobrze dla niego, ale na żaden
sposób nie może być koniec na tym, bo my go musimy poszukać sądownie, a kiedy go
dostaniemy, to proces pó ǳie swo ą drogą. Miło by mnie było, gdybym mógł panu o te
sprawie inną dać wiadomość, ale na nieszczęście, nic a tu sam nie decydu ę, tylko litera
prawa”. — Pytałem go tedy, ażaliby nie dobrze było, gdybym się udał o łaskę do tronu.
Odpowieǳiał, że łaska od tronu nie może nastąpić pierwe , póki nie bęǳie osąǳony
i kara nie bęǳie oznaczona, bo tak cóż ma darować cesarzowa-królowa? Poszedłem po-
tem do plackomendanta, a ten mi to samo powieǳiał, tylko na końcu dodał: „Ot! Niech
pan Nieczu a wróci do siebie na wieś i cicho sieǳi, kto go tam bęǳie niepokoił?” —
Kiedym to powieǳiał Holmfelsowi, rzekł tenże: „Wszystko to być może, ednak a nie
raǳę powracać. Co się zaś tyczy łaski, to fałsz est, co mówi prefekt. Prawda, że cesarzo-
wa-królowa nie może przebaczyć, nie wieǳąc, co ma przebaczyć; ale może wydać rozkaz
do urzędu, ażeby rzecz ta była puszczoną w zapomnienie. Tu uż coś przyszło z Wiednia
względem te sprawy; ǳisia mi o tym powiadano, ale nie mogłem się eszcze dowieǳieć,
co właściwie. Słucha , waszmość: edź teraz do Bóbrki i opatrz tam gospodarstwo pana
Marcina; a tu tymczasem się dowiem o wszystkich szczegółach tego procesu, a kiedy
wrócisz, podamy prośbę do tronu, a a wskażę drogę do skutecznych instancy . A choćby
ci przyszło i samemu po echać do Wiednia, to i to niewielka uż rzecz. Już my to akoś
zrobimy”. — Tedy usłuchałem Holmfelsa i po echałem do Bóbrki, a kiedym powrócił,
cała rzecz uż była gotowa. Baron dał mi odpis wiedeńskiego rozkazu, w którym wyraźnie
stoi, żeby rzecz ta była puszczona w niepamięć — i oto go masz.

To mówiąc, Michałowski dobył papier z zanadrza i oddał mnie w ręce. Rozwinąłem
go prędko, aby przeczytać, ale powstrzymałem się eszcze pręǳe , dekret ten bowiem był
po niemiecku napisany. Tedy i bez czytania dokumentu rzuciłem się emu w ramiona,
ǳięku ąc serdecznie za tyle trudów, które poniósł dla mo e sprawy. On atoli, oddawszy
mnie mo e uściśnienia po bratersku, rzekł zaraz:

— Dał nam Pan Bóg wybrnąć z ednego nieszczęścia, niechże ego imię święte bęǳie
pochwalone na wieki! Ale zamiast zbytnio unosić się radością, podobno lepie bęǳie
zawczasu pomyśleć, ak by przebrnąć przez drugie?

— Cóż to est? — rzekłem przerażony. — Jakież to nam drugie zagraża nieszczęście?

  Murdelio 



— Powieǳiałem tobie eszcze u siebie w domu — rzekł na to Krzysztof — że kon-
kur taki, aki ty rozpocząłeś i teraz kontynuu esz, należy uważać za małe nieszczęście.
Teraz, oglądnąwszy tych luǳi z bliska, a nadto nasłuchawszy się na noclegu dosyć po-
wieści o pani Strzegockie , nie tylko nie zmieniam mo e dawnie sze opinii, ale może
bym eszcze do nie co dodać potrafił. Wprawǳie a sąd mó o nie wyda ę tylko ze słów
kilkunastu z nią wymienionych, ale żebym eszcze i tysiąc na słodszych o nie usłyszał, to
gorycz pierwszych zawsze podobno czuć będę. Zosi two e nie znam; na oko zda e się to
być ciche i potulne ǳiecko i pewno tak est w istocie, chociaż to po niedobrych roǳicach
zwykle niedobre bywa ą ǳieci. Ale, bądź ak bądź, rzeczy te tak na wieki zostawić nie
można; dałeś dowody dostateczne, żeś im est przy acielem i że gotów esteś życie położyć
dla Zosi; ozdrowiałeś zupełnie; cóż myślisz dale ?

To zagadnienie Michałowskiego niemały klin mi zabiło w głowę, mogę nawet po-
wieǳieć, że wstrzęsło mną całym tak gwałtownie, ak gdyby mi w myślach spoko nych
zagrążonemu nagle kto z pistoletu wystrzelił za uchem. Są bowiem chwile w życiu luǳ- Czas, Szczęście, Kondyc a

luǳkakim, których, lubo nie da ą ani wielkich rozkoszy, ani szczęścia stałego, przerwanie lub
strata sprawia ednak ból i zgryzotę. Chwile takie unoszą ze sobą zwycza nie goǳiny,
dnie i tygodnie bez żadne korzyści, bez żadne czynności, bo człowiek, nie chcąc sobie
przypominać przeszłości, a bo ąc się myśleć o niewiadome i może daleko boleśnie sze
eszcze przyszłości, o niczym nie myśli i nic nie czyni, czas swó umyślnie rozkrawu ąc na
ak na drobnie sze cząsteczki i stara ąc się żyć każdą sekundą teraźnie szości, ale właśnie
dlatego są one luǳkiemu sercu tak drogie, a obawa o ich utratę o wiele przenosi eszcze
obawę istotnego i stanowczego nieszczęścia. Nie przeczę tego, że w podobnym położeniu
może mogą się zna dować tylko charaktery słabsze i mało ma ące determinac i, ale przeto
nie zaprę się tego, że i a natenczas w takim zna dowałem się położeniu. O przeszłości
mo e , miłości i konkurenc i niechętnie i z przymusem tylko myślałem, przyszłości mo e
także nierad przywoływałem przed umysł, bo była niepewną, a choćby i na szczęśliwszą,
to zawsze eszcze nie taką, ak ą sobie niegdy wyobrażałem; w teraźnie szości zaś żyłem
mile i rozkosznie, bo poǳieliwszy sobie czas mięǳy swobodne ze słusznymi sąsiadami
gawędki i milionowe, ak samo niebo czyste , miłości Zosine dowody, miałem eszcze
nad sobą Boga, do którego śmiało zwracać mogłem mo e modły, a w sobie sumienie
niczym nieskażone i tak spoko ne, ak powierzchnia wodne głębiny, kiedy nią żaden
wiatr nie porusza. Taką teraźnie szość rad bym był przedłużyć na wieczność i wcale nie
myślałem, co mam dale poczynać, a kiedym wiǳiał, że pani stolnikowa zaczyna awnie
występować z akąś niechęcią ku mnie, to nawet obawiałem się każdego przypomnienia
tego, że nim się przyszłość mo a udecydu e, będę musiał los mó pod e wolę z poko-
rą poddać; więc kiedy mnie Michałowski powieǳiał, że tak dłuże uż zostać nie mogę
i spytał, co myślę dale , to mnie dreszcz przeszła⁴⁸⁵ od stóp aż do czupryny, wstrząsłem
się, ale nic nie odpowieǳiałem. On zaś, przeszedłszy się parę razy po izbie, mówił dale :

— Hm! Ty milczysz i ani myślisz mi odpowieǳieć na mo e pytanie. Ja się temu nie
ǳiwię i zda e mi się, że cię rozumiem zupełnie. Położenie two e, lubo ǳiś est szczęśli-
we, bo posiadasz wza emność Zosi, która est szczęściem dla ciebie, ednak nie est godne
zazdrości. Człowiek głupi byłby na szczęśliwszy na twoim mie scu, ale ty masz rozum
i wiǳisz aż nadto asno, że dobra fantaz a i poczciwość two a, z którymi się wybrałeś
i przez połowę uż przeszedłeś tę drogę, powinny cię były zawieść całkiem gǳie inǳie ,
niż cię zawiodły. Pomĳam uż wcale two e utarczki z tym diabelskim człowiekiem, które,
eżeli Bóg łaskaw na ciebie, całkiem uż się skończyły; pomĳam różne przykre i fatalne
terminy, przez które brnąć musiałeś w te droǳe; pomĳam to na koniec, że cię los zagnał
do takie roǳiny, nad którą zda ą się wisieć akieś same nieszczęścia i niezwycza ności;
pomĳam to wszystko, chociaż wiem, że cię to mało do mu e i Bóg nie wie czego nie
dałbyś za to, gdyby być mogło inacze ; ednakże tego pominąć nie mogę, że stolniko-
wa sama est po prostu dla ciebie trucizną. Ja i to wiem dobrze, że ty, eżeli ǳisia na
two e droǳe nie postępu esz dale , czynisz to dlatego, żeś uż utracił zupełnie ufność
i cześć, i szacunek dla pani Strzegockie i podczas kiedy z wielką przykrością tylko otwie-
rałbyś po raz drugi przed nią twe serce, obawiasz się eszcze daleko większe przykrości,
bo odpowieǳi odmowne , a przeto niemałego na teraz dla ciebie nieszczęścia. Ale, mó

⁴⁸⁵dreszcz przeszła (daw.) — ǳiś popr. forma r. m.: deszcz przeszedł. [przypis edytorski]
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Marcinie! Bądź ak bądź est, tak dłuże pozostać nie może. Kto chce być mężem ta-
kim, akimi bywali o cowie nasi, nie dość dla niego, eżeli est trwały w przedsięwzięciu,
ale musi mieć także odwagę zawodom i cierpieniom serca zaglądnąć w oczy i znieść e
mężnie, kiedy tego potrzeba; zaskorupianie się w teraźnie szości przed niepewną przy-
szłością, to przymiot niewieściuchów i niedołęgów. Tymi słowami nie chcę byna mnie
tobie przymawiać, bo znam cię innym, ale dążę do tego i niewzruszenie stać będę na
tym, ażebyś zaraz się decydował i powtórną deklarac ę uczynił. To est, coś powinien, co
musisz zrobić na dale do dni kilku. Nie ta ę tego przed tobą, iż two a Zosia podobała mi
się dosyć z we rzenia; przypomina ona Jadwisię w owe chwili, kiedym się starał o nią,
przechoǳąc także niemałe duszy i serca tortury, i mam w Bogu naǳie ę, iż pożycie z nią
nagroǳiłoby ci dostatecznie wczora sze i ǳisie sze asunki, ale i tego nie ta ę, iż tak
rozumiem, że esteśmy w wigilii drugie dla ciebie rekuzy. Wszakże tak czy owak koniec
raz zrobić potrzeba.

— Kochany bracie — rzekłem a na to po chwili — nie będę z tobą sporu poczynał
o to, czy we wszystkim tym, coś dopiero powieǳiał, masz prawdę czy nie masz; krótko ci
powiem, że niektóre rzeczy sąǳisz sprawiedliwie, niektóre zaś wiǳisz całkiem opacznie,
ale o to nie mogę cię nie zapytać, dlaczego właściwie tak naglisz z tym oświadczeniem?
Czy mnie tam co gore w Bóbrce? Czy mnie wypęǳa ą stąd z domu? Czy na mnie krzywo
spogląda ą Litwini? Czy na koniec psu ę tym sprawę mo ą, że się pieszczę szczęśliwymi
momentami spoko u, których wyczekiwałem tak długo? Doprawdy, że nie rozumiem.

— Dlaczego tak naglę⁴⁸⁶ z oświadczeniem, to est rzecz barǳo prosta — rzekł Micha-
łowski. — Nie lubię wszelkiego kunktatorstwa⁴⁸⁷ i to est pierwsza. Po wtóre w Bóbrce
gore, i barǳo gore, bo ak tu eszcze do zimy posieǳisz, to cię tam rozniosą do szczętu;
po trzecie, że cię nie wypęǳą stąd z domu, to prawda, ale lada chwila cokolwiek bądź
napęǳić cię może; po czwarte, czy krzywo na ciebie pogląda ą Litwini, o tym milczę,
ale miałbym wiele powieǳieć, bo przecie adę Litwą mil kilkanaście i nasłuchałem się
niemało o Piotrowiczach i Strzegockich; a na koniec, czy co psu esz czy nie tym twoim
zwlekaniem, to ci powiem, że właściwie nie psu esz, ale poda esz czas i sposobność przy-
padkom, które wszystko są w stanie zepsuć na tym świecie. Zresztą, estem tego zdania,
że powtórną od stolnikowe dostaniesz rekuzę i że ani ǳiadek, ani sąsieǳi za tobą nie
staną, a choć staną, to uporu kobiety nie złamią, a w takim zaś razie a bym chciał być
przy tobie i dlatego do deklarac i cię ciągnę.

— Kochany Krzysztofie — odezwę się na to — wpadasz w ferwor, a wcale niepo-
trzebnie; dwa razy niepotrzebnie; raz dlatego, że czy teraz, czy potem, a zawsze deklarac ę
uczynię na koniec, a po wtóre, że rekuzy uż nie dostanę. Pani stolnikowa może być, że
w tym momencie ma akąś niechęć do mnie, ale to nie est upór, tylko kaprys kobiecy,
i to chwilowy, za parę dni uż ani śladu zeń nie zostanie. Bo nie wda ąc się zresztą w żadne
wnioski szczegółowe, to tylko racz sam rozstrzygnąć, czy podobna est, aby ktoś, który
swó spokó , fortunę i życie bez wahania się na szwank narażał…

— Ależ zmiłu się! — przerwie mi Krzysztof. — Czyż to est godny rozumnego
człowieka argument? Czy goǳi się tam sąǳić z samego podobieństwa, gǳie są pewne
data⁴⁸⁸ i fakta⁴⁸⁹?… — I tak dale perswadował mi Krzysztof, zawsze zmierza ąc do tego,
iżbym uż dłuże tak nie sieǳiał, ak ptak na gałęzi, tylko abym się decydował, deklarował
i los mó rozstrzygnął. Dlaczego on tak naglił na mnie natenczas, do ǳiś dnia mi est
nie wiadomo, bo konkurenc a mo a i wszelkie z domem Strzegockich stosunki była to
materia, które i potem prawie nigdyśmy nie tykali; wtedy atoli⁴⁹⁰ zdawało mi się, że
Michałowskiemu tak od razu nie podobał się dom ten, że nawet byłby wolał, aby mnie
eszcze raz odmówiono i abym przecierpiał takie nieszczęście, niż abym się wiecznym
węzłem wiązał z taką familią. Ja zaś, lubo⁴⁹¹ może także uż teraz nie eden szczegół taki
do rzałem, na który oczy musiałem zamykać, ednakże tak statecznym⁴⁹² przywiązaniem

⁴⁸⁶naglić — pospieszać, ponaglać. [przypis edytorski]
⁴⁸⁷kunktatorstwo (łac.) — ociąganie się. [przypis edytorski]
⁴⁸⁸data (łac.) — dane. [przypis edytorski]
⁴⁸⁹fakta (daw.) — ǳiś popr. forma M.lm: fakty. [przypis edytorski]
⁴⁹⁰atoli (daw.) — ednak. [przypis edytorski]
⁴⁹¹lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
⁴⁹²stateczny (daw.) — stały, niezmienny. [przypis edytorski]
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przylgnąłem do Zosi, że gdyby i ǳiesięcioro tyle złego było mi się z awiło w tym związku,
ile go było w istocie, to byłbym się uż z drogi mo e nie cofnął. Cofać się nie kazał
mi i Michałowski, o to tylko choǳiło pomięǳy nami, że on chciał, abym deklarac ę
uczynił zaraz, a zaś, wlazłszy uż raz na drogę kunktatorską, a do tego nie będąc pewnym
w rzeczy⁴⁹³, ak sobie pocznie w tym razie matka, cale⁴⁹⁴ eszcze nie miałem ochoty do
tego. Spieraliśmy się tedy o to długo i szeroko, ale na koniec, chcąc nie chcąc, a ustąpić
musiałem i przyzwoliłem na zrobienie oświadczenia na dale do dni kilku, a uż z chęcią
na ofiarowanie się Krzysztofa, iż on bęǳie mi w tym pośredniczył.

Dnie następne mĳały nam, ak zwycza nie, na gawędce, na opowiadaniach ǳiadko-
wych i Gintowtowych.

Jednakże materia ta, która nie dlatego, że się w nie mógł popisywać, ale że się przy
nie wiele mógł dowieǳieć o Litwie, barǳo była⁴⁹⁵ za ęła Michałowskiego, wkrótce się
wyczerpała, a orator polityczny, zeszedłszy z trybuny, zaczął mnie znowu męczyć swo ą
deklarac ą. Wszakże pomimo uporczywych nalegań ego udało mi się tę stanowczą chwi-
lę, która im więce się do nie zbliżałem, tym mi się wydawała strasznie szą, odwlekać
eszcze przez dni kilka. A kiedy a tak odwlekam i akby ǳiecko nierozumnie cieszę się
z tego, że mi mó opiekun rad nierad folgować musi, Michałowski aż sypiać nie może po
nocach od same niecierpliwości, ednakże stara się to ukryć przede mną i pomimo to,
to ǳiadka pozysku e dla siebie i dla mnie, to panią Strzegocką obserwu e z bliska i przy
każde sposobności wybadywa ą w e opiniach o mnie, o Lgockim, o Zuzi i o wszyst-
kich sprawach domowych. Śród tego czasu atoli nagle sta e się ǳiwna odmiana. Dnia
ednego Michałowski, zapytany przeze mnie o akiś szczegół w sprawie te deklarac i, nic
mi nie odpowiada; drugiego dnia w rozmowie ze mną widocznie tego przedmiotu unika,
a trzeciego dnia w wieczór, kiedyśmy się sami znaleźli w izbie, która była naszą wspólną
sypialnią, rzecze do mnie te słowa:

— Wiesz co, kochany bracie, dawno uż nie byłem w tym położeniu, co ǳisia .
— Jakież to położenie? — zapytałem ciekawie.
— Muszę renegować⁴⁹⁶ mo ą własną opinię.
— Jeszcze przez to nic nie wiem. — A on na to:
— Niedawno nagliłem na ciebie wszelkimi siłami, ażebyś się deklarował bezzwłocznie,

a teraz…
— Cóż teraz?
— Teraz nie tylko nie naglę, ale po rozpatrzeniu się dokładnie szym w tych rzeczach,

sam estem tego zdania, ażeby się eszcze powstrzymać.
— Czemuż to? — zapytałem przerażony tą zmianą ego zdania.
— Wiǳę awnie, że dostaniesz rekuzę. Mówiłem wiele ze stolnikową i myślałem

zrazu, że to est akaś ǳiwna kobieta, ale teraz poznałem dowodnie, że nie masz w nie
nic ǳiwnego. Kobieta to ak wszystkie inne na świecie, tylko upór w nie wielki i nie-
przełamany. Ale to właśnie na gorze dla ciebie.

— Więc cóż? Mówże asno, co est?
— Cóż est, któż to wieǳieć może, kto opowieǳieć dokładnie? Ale że cię nienawiǳi,

to więce ak pewna.
— Nienawiǳi mnie! — Za cóż to, mó Boże!
— Za co? — rzekł Michałowski. — Za Murdeliona… Nie ma o czym mówić. Ona

go eszcze kocha!
— A mnie nienawiǳi! — odpowieǳiałem a w pół do siebie i na tym się nasza

rozmowa skończyła.
Skutkiem te rozmowy było oczywiście to, żeśmy uż obadwa z Michałowskim nie

tykali tego przedmiotu. Co było dale czynić, ak się kierować, akim sposobem pozyskać
choćby tylko obo ętność pani Strzegockie , na to uż ani Michałowski nie umiał dać rady.
Nie wybierał on się wprawǳie do domu, bo mu żal było mnie samego zostawiać; ale też

⁴⁹³w rzeczy (daw.) — rzeczywiście, w istocie; naprawdę. [przypis edytorski]
⁴⁹⁴cale (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]
⁴⁹⁵była zajęła (daw.) — konstrukc a daw. czasu zaprzeszłego, wyraża ącego czynność wcześnie szą od pozosta-

łych czynności i stanów zapisanych w czasie przeszłym prostym; znaczenie: za ęła wcześnie , uprzednio. [przypis
edytorski]

⁴⁹⁶renegować (daw.) — wycofać, sprostować, zmienić. [przypis edytorski]
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i sieǳenie ego odtąd uż niewielką rokowało mi pomoc, kiedy uż i ego umysł wpadł
w pewną niemoc i nie umiał nic nowego wymyślić. I tak sieǳieliśmy znowu dale , pę-
ǳąc dnie na coraz obo ętnie szych gawędkach i dłuższych ziewaniach. Zosia tylko edna
ǳiwnie zaczęła się mienić, smutniała coraz barǳie widocznie, nieraz długo patrzyła mi
w oczy, ak gdyby chciała odgadnąć, co się ǳie e w me duszy, nieraz z łzami błąǳącymi
w e oczach umyślnie mo e unikała rozmowy. Ja wieǳiałem, co to ma znaczyć: ona nie
umiała po ąć, dlaczego a, kiedy czas i okoliczności po temu, nie kończę uż moich tak
długo i tak boleśnie się odwłacza ących⁴⁹⁷ zamiarów i myślała może, że uż ostygam dla
nie , żem się przeniewierzył⁴⁹⁸ moim tylokrotnym przysięgom, że czekam tylko sposob-
ności, aby zerwać to wszystko i uciec haniebnie; a to wieǳiałem wszystko i wszelkimi
sposobami starałem się ą przekonać, żem się w niczym nie zmienił i żem zgoła ten sam
est, którym był od początku, ale wyspowiadać się z wszystkiego, co się ǳiało w me
duszy, nie mogłem mieć i nie miałem odwagi.

Ale podczas gdy rzecz ta tak się ǳiwnie odwleka, a my, zamiast z czasem zbliżać się
do e końca, przyna mnie wedle rozumienia naszego, ciągle się od nie oddalamy, ǳiwne
zachoǳą zdarzenia.

Więc na pierw dnia ednego przychoǳi wiadomość, że przed kilkoma dniami cał-
kiem nagle i niespoǳiewanie po awił się niezna omy pan akiś w Strzegocicach u państwa
Strzemeskich, u których pozostawiona była starsza siostra Zosina; że pan ten powiadał
się o cem roǳonym Zuzi, że miał z nią długą w osobne izbie rozmowę i że zaraz potem
wy echał. Powiadano dale , że ten pan w kilka dni potem z akimś Niemcem przy echał,
Niemca tego Zuzi deklarował, że go Zuzia przy ęła, pierścionek z nim zamieniła, a na
drugi ǳień, że się odbył ślub państwa młodych w źwiernickim kościele.

Wiadomość ta, którą nam przywiózł szlachcic pewien, wiłkomierzanin, powraca ą-
cy od swych krewnych z Mazurów, wielkie zrobiła zamieszanie w ǳiadkowym dworze.
Wszyscy o nie gadali, i ten, i ów, i ǳiesiąty, ale każdy się inacze domyślał i po swo emu
wykładał. ǲiadek powiadał, że to zgoła nieprawda; pani stolnikowa wtórowała ǳiadko-
wi, ale z krwią zimną i obo ętną. Gintowt i inni szeptali z cicha, że to Murdelio diabła
przywiózł ze sobą i z córką go swo ą ożenił; ale a rzecz tę rozumiałem inacze i lubo nic
nie mówiłem, ednak prawdę odgadłem.

Przy za ęciu się wszystkich tą wiadomością nie zapomniano i o tym, iżby się akoś
przecie na pewno dowieǳieć, co tam est w rzeczy. Ale ak to zwycza nie w takich razach
u szlachty bywało, namyślano się długo i na samym przebieraniu pomięǳy środkami stra-
wiono dni kilka. Ta niezaradność zniecierpliwiła mnie do tego stopnia, żem postanowił
na koniec sam do Źwiernika po echać i przywieźć prawǳiwą relac ę — i zakomunikowa-
łem tę myśl Krzysztofowi. Krzysztof, który po te wiadomości o wiele eszcze skwaśniał
i stetryczał, pochwalił mi ą i doraǳił, iżbym to zrobił, kazał mi tylko pogadać pierwe
o tym z panią Strzegocką i niby to aż wskutek e prośby o to tam echać. Zgoǳiłem
się na to i poszedłem zaraz do e poko u. A szedłem z miną dobrą i tak pewny tego,
że z wǳięcznością przy ęta zostanie mo a ofiara i że choć raz trafię w przekonanie te
nienawistne mnie damy, że mi się aż serce rozradowało. Wchoǳąc tedy i zastawszy ą,
ak zwycza nie, hau ącą coś w krosnach, mówię zaraz:

— Cóż tedy państwo uraǳiliście względem posłania kogoś do Źwiernika?
Pani stolnikowa na to popatrzyła się na mnie tak ǳiwnym wzrokiem, ak gdyby mnie

strofować chciała za mo ą śmiałość i odrzekła:
— Niceśmy nie uraǳili, bo nic nie potrzeba.
— Jak to nic nie potrzeba? — odpowieǳiałem z równym zǳiwieniem. — Ja bym

sąǳił, że te rzeczy tak pozostawić nie można.
— Ale to wszystko nieprawda — rzekła pani Strzegocka — wszakżeż uż tyle lat, ak

o ciec Zuzin umarł; czyż to z grobów powsta ą umarli? Doprawdy, że nie wiem, co wam
wszystkim est, że wierzycie tym baśniom.

— My nie wierzymy temu — rzekłem na to — żeby pan stolnik nieboszczyk sam
istotnie się awił w Strzegocicach; ale mógł się tam z awić awanturnik aki, których teraz

⁴⁹⁷odwłaczający się — ǳiś popr.: odwleka ący się. [przypis edytorski]
⁴⁹⁸przeniewierzyć się (daw.) — ǳiś popr. forma: sprzeniewierzyć się. [przypis edytorski]
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niemało, i ten mógł czy to dla zysku, czy w innych celach akich podobnego oszustwa się
dopuścić.

— Ale gǳież tam! Ręczę, że nie ma nic na tym.
— Ja bym przecież sąǳił, że należałoby się przekonać o tym, bo to w każde plotce

bywa zwycza nie pół prawdy. — A ona na to:
— Już a się nie zgaǳam na takie zdanie. Znam plotki, w których ani ednego słowa

prawdy nie ma.
— Jakkolwiek bądź est, eżeliby mo a chęć dobra odrzuconą nie była, to a bym

chętnie sam po echał.
— A… eżeli waszmość eǳiesz — odpowieǳiała na to z flegmą pani Strzegocka —

i zechcesz po droǳe wstąpić do Źwiernika, to i owszem, prosimy, abyś nam stamtąd
napisał.

Po takie odpowieǳi każdy się łatwo domyśli, akie uczucie mną zawładnęło. Smutny
i tak zbity z tropu, akby mnie kto polał ukropem, wyszedłem z pani stolnikowe poko u.

O miłości! Ileż to i na drażliwsze serce znieść nie potrafi dla ciebie!
Michałowskiemu nie potrzebowałem powiadać, aki obrót wzięła ta mo a rozmowa,

bo ten tylko spo rzał mi w twarz i zaraz poznał, co było. Jakoż wziął mnie za rękę i rzekł
tylko te słowa:

— Kochany bracie, żal mnie ciebie od serca!
Kiedyśmy się spać kładli, Michałowski mi mówił:
— Smutno mi to barǳo, że te two e sprawy tak nieszczęśliwy obrót biorą; Bóg mi

świadkiem, że gotów estem połowę mo ego szczęścia odstąpić, aby ci two e zapewnić; ale
cóż a pomogę? Nic nie wysieǳę, nic nie wygadam i snadź⁴⁹⁹ uż tylko eden czas albo
aka szczęśliwa okoliczność może rzecz tę pomyślnie zakończyć, a to uż trzeci tyǳień
mĳa, ak a tu wysiadu ę.

Wiǳiałem a, do czego zmierzała ta mowa, i wieǳiałem, że ma słuszność pan Krzysz-
tof, bo zostawił gospodarstwo, dom, żonę i ǳieci o sto mil od siebie; rzekłem tedy:

— Kochany Krzysztofie, edź ty, edź z Panem Bogiem; ty mi tu nic nie pomożesz,
a tam w domu kto wie co się ǳie e? ǲięku ę ci za tyle trudów, które poniosłeś dla mnie
w Tarnowie i Bóbrce, a kiedy bym wiǳiał, żeś mi tu potrzebny, to a nie będę się wahał
napisać do ciebie.

— Po adę — rzekł Michałowski — muszę po echać; utro się wybiorę.
Tymczasem dnia drugiego ledwie co Michałowski wy echał, zaraz z południa za eżdża

przed ganek bryka końmi zaprzężona, niemiłosiernie wypakowana, a w nie Kąkolnic-
ki, ów zna omy nam wu mego współzawodnika, starościca Lgockiego. Przy azd ego
o sto mil i w takich okolicznościach niemile mnie przeraził, a kiedy do tego eszcze pani
stolnikowa gościa tego przy ęła z niezwycza ną grzecznością i uprze mością, tom uż był
tak znuǳony i tak mnie chęć do wszystkiego, a nawet do życia odpadła, że mi nawet
rozmowa z Zosią tylko akiś żal i boleść sprawiała.

Do wieczora atoli postać rzeczy się całkiem zmieniła. Kąkolnicki nie przy echał ani
promować konkurenc ę Lgockiego, ani go deklarować, ale przy echał go szukać; staro-
ścic bowiem, ak wy echał w dni kilka po moim uwięzieniu na Litwę, tak i przepadł ak
kamień w woǳie. Krewni ego zrazu byli spoko ni i wyczekiwali wiadomości od niego,
ale gdy ta nie nadchoǳiła, a miast nie poczęły roznosić się różne wieści: to, że za echał
aż gǳieś w Żuławy i tam ako konfederat po many i do pruskich fortec odstawiony;
to, że od rozbó ników w Górach Świętokrzyskich zabity; to, że przy napaǳie na zamek
Murdelionów usieczony — krewni ego się zaniepokoili do ostatka i pana Kąkolnickiego
za nim wysłali. Wiadomość ta niedobrą była dla pana Lgockiego i ego krewnych, ale dla
mnie nie zawierała nic złego, powiem nawet prawdę, że mnie w dobry humor wprowa-
ǳiła. Niedobrze to est cieszyć się z cuǳe szkody, ale trudnoż naturę luǳką odmienić.
Gniewało mnie to cokolwiek, że pani Strzegocka więce rada była panu Kąkolnickiemu
niż każdemu innemu, że się do znuǳenia dopytywała o Lgockiego i wszystkie o nim
krążące wieści; ale koniec końców wolałem to, niż gdyby sam starościc przy echał. Ale
nie dosyć na tym. Pan Kąkolnicki potwierǳił także wiadomość o Zuzi, którą każdemu

⁴⁹⁹snadź (daw.) — widocznie. [przypis edytorski]
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komunikował z osobna. I pokazało się, że nie kto inny, tylko Murdelio, świeckiego pa-
na postać na siebie przybrawszy, przy echał był do Strzegocic, powieǳiał się o cem Zuzi
i zyskał u nie wiarę całkowitą. Przywiózł potem ze sobą barona Holmfelsa, ożenił go
z nią i uczynił im zapis znaczny na swoim ma ątku. Państwo młoǳi po ślubie zamiesz-
kali w Tarnowie, Murdelio zaś po raz setny zniknął bez wieści, da ąc znowu powód do
na różnie szych o sobie pogłosek.

Potwierǳenie się tego wypadku, akie uczyniło wrażenie na wszystkich, nie będę uż
opowiadał obszernie, a nadmieniwszy to eszcze, że we dwa dni potem w same rzeczy list
przyszedł od Zuzi, przeprasza ący matkę, że dla nagłości nie miała czasu naprzód prosić
o błogosławieństwo, dodam tylko, iż to wszystko znowu mnie dobrze usposobiło, i to tak
dobrze, żem postanowił bezzwłocznie przystąpić do deklarac i.

Jakoż zaraz dnia następnego po wy eźǳie pana Kąkolnickiego z ǳiadkowego dworu,
wypatrzywszy chwilę, w które pani stolnikowa sama się zna dowała w apartamentach,
wszedłem do nie i począłem w ten sens:

— Niecha to waszmość pani cale nie bęǳie ǳiwno, że na te droǳe, na które
mi się raz powinęła noga, po raz drugi eszcze swego szczęścia próbować przychoǳę.
I nie tylko nie ma mi to być policzonym za złe, ale owszem, krok ten sam winien dać
mnie świadectwo, że tylko szczery i niczym niezwyciężony afekt dla panny Zofii est ego
powodem. Ile zaś afekt ten est statecznym i od wszelkie rachuby dalekim, mam tę na-
ǳie ę, że zaświadczy samo sprawowanie się mo e, serdecznym przywiązaniem dla całego
domu i wszelkich spraw waszmość dobroǳie stwa tchnące i pomimo wielu przykrości,
w niczym do ǳiś dnia nieodmienione. Nie chełpiąc się wcale żadnymi zasługami mo-
imi, mogę mieć ednakże, ak mi się zda e, śmiałość rachowania na pewne względy, tak
u waszmości dobroǳie ki, ako i u całego e domu, a nie będąc w niczym gorszym choć-
by i od na lepszych obywateli i czu ąc się wcale w przyzwoite i stosowne do tego pozyc i,
rzucam się eszcze raz do nóg waszmości pani i na pokornie upraszam, iżby mi wolno
było stanąć nareszcie u celu na gorętszych mych życzeń i dozgonnym węzłem połączyć
się z tą, dla które dawno uż ślubowałem całe szczęście mo ego życia.

Pani stolnikowa, lubo⁵⁰⁰ podczas mowy mo e różnie się mieniła na twarzy, wysłuchała
mnie ednak cierpliwie, a kiedym skończył, odpowieǳiała:

— Hm!… Wieǳiałam naprzód, że się to tak skończy… Ale, doprawdy, nie wiem,
czy waszmość serca nie masz, czy rozumu na koniec nie masz, że nie wiesz, co być może,
a co nie może. Ja waszmości barǳo wǳięczną estem za to wszystko, co nazywasz po-
święceniem się czy przywiązaniem dla domu mego i dla mnie; a mu tego nie zapomnę
do śmierci… pewnie mu nie zapomnę… i wǳięczną będę w każden podobny sposób…
ale te pretens i, żeby przywiązanie do domu ręką córki wynagraǳać… nie! Ja tego nie
po mu ę.

— Mościa pani! — rzekłem a na to dosyć porywczo. — Ja się nie mam za żad-
nego mędrca naǳwycza nego, ale nigdy eszcze nie dostrzegłem tego na sobie, iżbym
rzeczy proste po mował inacze , ak e po mu e świat cały. Konkurenc a mo a, lubo przez
niezwycza ne przechoǳi kole e, est rzeczą prostą i tak, ak a ą rozumiem, rozumie ą
wszyscy; ale postępowania waszmość pani ze mną i sam Salomon, gdyby wstał z grobu,
wytłumaczyć by nie potrafił!

— Jeżeli waszmość przyszedłeś po to do mnie, ażebyś mi niegrzeczności gadał, to
racze skończmy rozmowę — rzekła pani Strzegocka i powstawszy z krzesła, chciała wy ść
z tego poko u. Ale a nie dopuściłem do tego, woła ąc w głos:

— Pani! Tego est nadto! Ja się staram uż przeszło pół roku o rękę Zosi, pozyskałem
sobie e wza emność, dałem niezaprzeczone dowody mo ego przywiązania nie tylko dla
nie , ale i dla same pani…

— Dla mnie! — zawołała Zosina matka. — Któż dał dowody przywiązania? Wasz-
mość? Jmć pan Gintowt? Jur z Borowiczek? Owa szlachta oszmiańska? Kto was prosił
o takiego przywiązania dowody? Otóż wam powiem, że nie przywiązania dowody, ale
zbezcześciliście mnie, zhańbili wobec całego świata! Nie cierpię was, nienawiǳę, nie chcę
wiǳieć na oczy!… — wołała pani stolnikowa, zakrywa ąc chustką spłakane oczy. Tedy a
na to łagodnie:

⁵⁰⁰lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
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— Nie chcę a sąǳić w te sprawie, bo na to, ako wiǳę, trzeba by znać wszystkie
luǳkie serca na wylot. Pomimo to ednak trwam statecznie przy mo e prośbie…

— Nie dam córki waszmości! — przerwała mi pani Strzegocka. — Gdybym cię na
śmiertelnym łożu kona ącego wiǳiała z miłości, eszcze by mnie to nie wzruszyło! — Śród
tych słów drzwi się otworzyły i powolnym krokiem wsunął się ǳiadek do izby, a wiǳąc
córkę zapłakaną i woła ącą do mnie coś w gniewie, spytał z wolna:

— Cóż to się ǳie e?
— Panie! — zawołałem a na to, składa ąc ręce do niego. — Ty umiesz czytać w luǳ-

kich sercach, ty dobrze czytałeś w moim! Ty sądź, ty rozstrzyga !
— O cóż to choǳi? — zapytał pan Wit.
— Deklaru ę się po raz wtóry o rękę Zosi i po raz wtóry dosta ę rekuzę.
— Rekuzę? — rzekł ǳiadek. — Któż śmie dawać rekuzę, kiedy a uż dawno przy-

rzekłem?
Na te słowa Zosia, która, zapewne swoim wybornym instynktem wieǳiona, podsłu-

chiwała pod oknem lub drzwiami, ze łzami w oczach i drżąc cała nie weszła, lecz wskoczyła
do nasze izby, co u rzawszy ǳiadek, wziął ą zaraz za rękę i odda ąc mnie ą, rzekł:

— Oto est two a żona. Klęknĳcie, niech was pobłogosławię.
Myśmy się rzucili na kolana przed ǳiadkiem, ale w tym momencie także i stolnikowa

rzuciła się na kolana, woła ąc:
— O cze! — Ale on do nie :
— Precz! Nie kuś mnie do grzechu śmiertelnego przed grobem. — A do nas:
— Błogosławię was, ǳieci mo e, i życzę, abyście tyle doznali pociechy w życiu, ile a

smutku i utrapienia.
Na to pani Strzegocka zerwała się z kolan i drąc chustkę we dwo e, a łka ąc głośno,

wyszła do przyległego alkierza; myśmy się milczkiem wysunęli na ganek.
W ǳień św. Michała⁵⁰¹ uż wszystko było gotowe do mo ego ślubu.
Konopka, zawezwany sztafetą przeze mnie, natychmiast przy echał, ażeby wedle da-

nego niegdy słowa służyć mi za drużbę. Po wiadomościach, odebranych od Zosi, spo-
ǳiewałem się, że mu tym zawezwaniem przykrość wyrząǳę, ale było wcale przeciwnie;
przyszedł on na koniec do tego rozumu, że Zuzia nie była partią dla niego i rad był temu,
że się to rozerwało. Dlatego w ego oczach zamiast smutku do rzałem szczerą wesołość,
a na ustach wǳięczność dla mnie, iż mu podałem sposobność prze echania i rozerwania
się cokolwiek po dawnie szych trudach i umartwieniach.

Michałowscy, także natychmiast po deklarac i zawiadomieni przeze mnie, lubo się
tylko ego samego spoǳiewałem, przy echali obo e, za co nie mogłem się dosyć naǳię-
kować ukochane Jadwisi, która, będąc prawie eszcze niezdrową, nie wahała się pod ąć
trudu tak dalekie podróży, aby być świadkiem mo ego szczęścia. Przy ęcie moich bra-
terstwa przez stolnikową, która aż dnia drugiego po ich przybyciu raczyła się im pokazać,
było tego roǳa u, że aż się spłakała Jadwisia; ale zna omość bliższa, zabrana z anielskie
dobroci Zosią, i świadomość e przywiązania do mnie prędko te łzy ukoiła.

Z gości obcych w ǳień ślubu cale niewiele przy echało. Kobiety ani edne … tak Ślub, Matka, Córka, Panna
młodato silną i wszechwładną była eszcze natenczas opinia publiczna! Z mężczyzn zaś tylko

kilku starych pana Wita przy aciół, Gintowt, Jur z Borowiczek i kilku młoǳieży, których
przy aźń am sobie przez czas mego pobytu na Litwie pozyskać umiał.

Tak więc o samym południu, podczas gdy koło ubogie cerkiewki w ǳiadkowe wiosce
sercem przywiązany do swoich panów lud wie ski oczekiwał na ciekawe dlań widowisko,
drużki, którymi nikt inny być nie mógł, tylko edenastoletnia córeczka Jadwisi i panna
służebna Zosi, ubierały pannę młodą do ślubu. Zosia, niebożątko, płakała przy tym akcie
rzewnymi łzami i miała wiele do płaczu powodów. Pomĳam to, że w tym momencie
żegnała się z całym wiekiem ǳiecinnym, przeżytym w niezwichnionym szczęściu u kolan
kocha ące ą niegdyś matki; że się żegnała z swoimi wszystkimi snami i marzeniami o tę-
czach i kwiatkach, z domem roǳinnym, z roǳiną i owym na ukochańszym ǳiadkiem,
którego kochała tak, ak bluszcz wiotki kocha starą zamkową ruinę, przy które wzrósł,
rozzielenił się, rozkwitł i giętkimi ą ob ąwszy ramionami, rad by uż umrzeć tak przy
nie i grób swó znaleźć u stóp e … ale to była boleść wielka i wielkich łez godna, że e

⁵⁰¹św. Michała ǳień — ǳień  września w kalendarzu chrześcĳańskim. [przypis edytorski]
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wraz z tamtymi stratami przyszło tracić miłość ukochane swe matki, która od dni kilku
uż ani słowa do nie nie rzekła, która słowa błogosławieństwa powieǳiała tak zimno
i obo ętnie, że aż dreszcz nas przeszedł od stóp do głowy; która na koniec w sam ǳień
ślubu dostała spazmów tak uporczywych, że nawet do kościoła z nami pó ść nie mogła.

Smutek ten Zosi i mnie się uǳielił, uǳielił się on i naszym gościom weselnym, a kie-
dyśmy szli do kościoła, to lubo⁵⁰² Gintowt, który nam starostował, wesołością i igraszka-
mi tak saǳił, że inną razą byłby cały powiat przy nim w tan poszedł, ǳiś ednak nic nie
skutkowało, a orszak racze podobien⁵⁰³ był pogrzebowemu konduktowi niż weselnikom
idącym po wieczne szczęście przed ołtarz Pański.

Pomimo to ednak, gdyśmy po tym smutnym obrzęǳie dozgonnym węzłem połączeni
ze sobą, powracali z kościoła do domu, a lud wie ski, sto ący przed świątynią Pańską,
rzucał się nam do nóg, wynurza ąc swo e afekta i życzenia, starsi z gromady powiadali
mnie szczerze: „Smutny ǳień ślubu, wesołe bęǳie pożycie”.

Ale Bóg nie chciał, aby się sprawǳiła ta przepowiednia.

Pożycie mo e z Zosią, ile było szczęśliwe, nie potrzebu ę tego powiadać. Dwór bóbrecki,
dotąd albo całkiem pusty i niemy, albo po kawalersku gwarliwy, zamienił się w przyby-
tek stałego szczęścia i ładu. Gospodarstwo do mego autoramentu należące, lubo niemało
przez czas mo e konkurenc i ucierpiało, dało się ednak wkrótce do dawnego przyprowa-
ǳić porządku — gospodarstwo niewieście, akkolwiek młodą i niedoświadczoną główką
Zosi prowaǳone, nie mogło nikomu za wzór posłużyć, świadczyło wszakże niepomału
o na lepszych chęciach i skrzętności gospodyni. I mieliśmy domek ładny zewnątrz i we-
wnątrz, i był w nim dostatek dla siebie i dla sług, i łyżka strawy dla postronnych ubogich,
a kiedy się gość trafił, co przy łasce i afekcie ukochanych sąsiadów moich nierzadko się
nam zdarzało, to każdy znalazł i stół niegłodny, i piwnicę niepróżną, a nade wszystko
serce na wciąż otwarte, bośmy tym szczęściem, którym nas Bóg obdarzył, raǳi ǳielili
się z całym światem.

Wśród takich okoliczności, na odwieǳaniu miłych sąsiadów naszych, na przy mo- Zabawa, Zima, Obycza e,
Szlachcicwaniu ich u siebie, na zatrudnieniach gospodarskich i zaopatrywaniu się we wszystko na

zimę, minęła nam esień cała. Przyszła zima, nastąpiły zapustne tańce i swawole. Szlach-
ta sanocka, w złych i dobrych losach zawsze wesołe fantaz i, po staremu się weseliła.
Od tych wesołości i myśmy nie tylko nie odbiegali, ale owszem, pomagaliśmy z całego
serca. Więc bywaliśmy i u wielmożnych Grabowskich w Myczkowcach, który to dom
był wielki i otwarty, i u w. Malickich w Uhercach, i u Kra ewskich w Terce, i u Za-
łęskich w Serednicy, a nawet raz, zaproszeni umyślnie, prezentowaliśmy się na wielkim
balu u w. wo ewody wołyńskiego na leskim zamku, gǳie miałem tę serdeczną pociechę,
że ako niegdyś siostra mo a, Jadwisia, pięknością urody i zgrabnością ułożenia pozyskała
ednogłośnie od całe kompanii pochwały, tak ǳisia Zosia mo a wzbuǳiła powszechną
i wielką adorac ę dla siebie, a to nawet tak wielką, żem aż ednego z pończoszkowych
elegantów, który za daleko swą adorac ę posunął, bykiem w nos poczęstować musiał,
aby ą od tych uporczywych komplimentów uwolnić. Za byka, lubo był dany milczkiem
i wtedy, kiedy elegant do całowania ręki się zginał, musiałem mu stanąć do sprawy, co
mi ednak tym większą sprawiło przy emność.

Za bawienie się w cuǳych domach przez zapust należało się nam wywǳięczyć, akoż
ku końcowi i myśmy się ośmielili zaprosić do siebie sto kilkaǳiesiąt osób i tak nam się
to powiodło, że podczas gdy dla długości zapust uż akoś u wszystkich upadała ochota,
u nas na nowo się podniecała i zawiązał się kulig, który, ob echawszy kilkanaście domów
wokoło, na koniec uczynił nam ten zaszczyt niemały, że na ostatki znów do nas za e-
chał i w naszym domu swo ą swawolę zakończył. Stało się tak wprawǳie, że w pierwszy
czwartek Wielkiego Postu myśmy obo e z Zosią suszyć musieli, a z owych prowiantów,
przysposobionych na całą zimę, ani okruszyna się nie została i piwnica mi tak pękła na-
tenczas, że gdyby był mó o ciec wstał i oną kupę próżnych beczek i antałków obaczył,

⁵⁰²lubo (daw.) — choć, chociaż. [przypis edytorski]
⁵⁰³podobien (daw.) — ǳiś popr. forma: podobny. [przypis edytorski]
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to byłby był drugi raz umarł; ale ednakże nas to nic nie bolało i owszem, kiedy Bóg dał
czym się poǳielić, mieliśmy to sobie za łaskę, że nam dał chętnych do poǳiału.

Jednakże przy wesołościach naszych i szczęściu nie obeszło się i bez asunków. Nie
było to niebo nasze tak czyste, żeby się na nim od czasu do czasu nie pokazywały akieś
chmurki posępne albo czerwone pręgi, niby cienie słońc gasnących albo uż zgasłych.
I owszem, zawsze na czas przychoǳiła ta lub owa zgryzota i może ą Pan Bóg na to
nam dawał, aby nas ednosta ność szczęścia nie nuǳiła; ednakże zawsze były to smutki,
które niepomału nas dotykały. A pierwszy i nigdy nieusta ący powód do nich dała nam
Zuzia, która rzeczywiście wyszedłszy za Niemca i schedę swo ą tarnowskim palestran-
tom sprzedawszy, wyniosła się gǳieś za morza. Drugą nieusta ącą zgryzotą naszą było
postępowanie pani Strzegockie z nami. Kapryśna i uparta kobieta, lubo na koniec o ca
wyciągnęła ze sobą z Litwy i znowu zamieszkawszy w Źwierniku, tak nieopodal od nas
sieǳiała, tak mało za mowała się nami, ak gdybyśmy cale do nie nie należeli. Nienawiść,
którą ostatnimi czasy powzięła ku mnie, przelała ona z czasem i na ǳiecko swo e, i gryzła
biedną Zosię miłości matczyne utrata, i gryzły ą złych ęzyków stąd wynika ące poga-
danki, a chociaż ona przez to w przywiązaniu swoim do matki ani na eden cień się nie
odmieniła, toż ednak brak wza emności tak e się dawał uczuwać głęboko, że kiedy nam
przychoǳiło echać tam w odwieǳiny, to do owego niegdyś tak lubianego Źwiernika
echała, teraz akby na ścięcie. Do tego wszystkiego eszcze i a miałem swe umartwienie.
Ukochany i nigdy nieopłakany przy aciel mó , ów mis onarz św. Wincentego à Paulo, po
kilku miesiącach cierpienia Bogu oddał niepokalaną swą duszę.

Cierpiałem więc wiele i a samotnie, cierpiałem i nad cierpieniami na droższe towa-
rzyszki mo e , ale że zawsze wiele sobkostwa est w te nęǳne skorupie nasze , toż przy
dobrym powoǳeniu naszym pod innymi względami i przy miłości nasze , która nam
złociła wszystkie dnie i wieczory, prawie w ciągłym szczęściu minęła zima.

Przyszła wiosna. We wiośnie, kiedy cała ziemia się rozgrzewa i rozzielenia, kiedy spię-
trzone z gór wysokich walą się lody, kiedy woń świeża nowego życia napełnia wszystko,
co est w nas i za nami — i zakrzepłe i urażone serce człowieka wesele się rozzielenia,
i asunki walą się wraz z lodami, i pierś się nasza akoś rozszerza i czerstwego nabiera-
ąc powietrza, wyrzuca z siebie dawnych pogorzelisk popioły i dawne bóle zapomina —
z wiosną też i nasze szczęście eszcze się odświeżyło i rozzieleniło.

Żona mo a, przyzwycza a ąc się coraz więce do obowiązków gospodyni, za ęła się go-
spodarstwem i domem, a że ogród był e na ulubieńszą zabawką, więc zaraz z wiosny cały
ogród bóbrecki oddałem pod e dyspozyc ę. Zaraz też wskutek wspólne narady zmieni-
liśmy cały dawny plan ego, skąd wypłynęło, że cała część od dworu aż do samego Sanu
zamienioną została w wirydarz⁵⁰⁴, a w ego końcu wybudowaną została altanka z pięk-
ną galerią dokoła. Koło altanki urząǳiłem niewielką saǳawkę, którą ǳiwnie pięknymi
zaludniłem rybkami, a podczas gdy nieraz tam usiadłszy obo e, a e opowiadałem mo e
dawnie sze bitwy i służby wo enne, ona swo e rybki karmiła, rzuca ąc im chleb z galerii.
Koło wirydarza własnymi rękami zasaǳiliśmy wiele drzewek młodych i wspominaliśmy
przy tym, ako kiedyś i te drzewa wyrosną, i my się zestarze em obo e i otoczeni doro-
słych ǳiateczek gronem, pod cieniem tych drzew usiąǳiem i opowiadać im bęǳiem,
ako i my kiedyś byliśmy rzeźwi i młoǳi. W wirydarzu zasaǳiliśmy kwiatów siła, pospro-
waǳanych z Źwiernika i z innych znakomitych ogrodów, a gdy niektóre z nich marły,
nie mogąc znieść ostrości górskiego klimatu, a obiecałem Zosi, że na przyszły rok e
wymuru ę cieplarnię, aby i kwiatkom było tak dobrze, ak nam obo gu. I była stąd wiel-
ka pociecha. I było wielkie szczęście w domu naszym. I dopiero wtedy dałem prawdę
słowom, powieǳianym mi niegdy przez mis onarza, że tylko miłość taka, którą spoiło
błogosławieństwo boże, est prawǳiwą miłością.

Ale niedługo trwał dla mnie ten ra na ziemi.
I stało się ze mną tak, ako z onym pracowitym rolnikiem, który ciężkim trudem

pozbierawszy żniwo bogate z pola, schował e pod dobrze zaopatrzoną strzechę i poło-
żywszy się na spoczynek, liczył sobie we śnie, ile ziarn schowa do spichlerza, ile grosza
za nie uzbiera, ile dostatku i spoko u, i szczęścia mu stąd przybęǳie — a wtem nagle
piorun go buǳi z łoża: porywa się ze snu, wiǳi dom cały w płomieniach, a kiedy oczy

⁵⁰⁴wirydarz (łac.) — ogródek. [przypis edytorski]
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przetarł, to uż li na to, aby nimi na popiołach swoich dostatków zapłakać. Tak się stało
i ze mną.

Dnia ednego dano mnie znać, że z Krakowa puszczono ǳieciątko w kolebce, aby ǲiecko, Kobieta,
Naroǳiny,
Niebezpieczeństwo, Śmierć

spłynęło do nas i abyśmy mieli z niego pociechę. Jakoż istotnie dnia tego nad wieczo-
rem przypłynęła kolebka, ale zamiast ednego znaleźliśmy w nie ǳiatek dwo e. Chłopcy
obadwa byli pięknie sze od na pięknie szych aniołów. Zosia mo a, lubo była barǳo sła-
bą natenczas i ustawicznie odchoǳiła od przytomności, ednak kiedy spo rzała na nie,
uśmiechała się śród boleści. I miała e twarz ǳiwnie piękny wyraz natenczas, bo na tle
ciężkich cierpień i bólów malowała się anielska cierpliwość i spoko ny promień wielkiego
szczęścia. Przez cały czas ten am był ak na torturach; pociecha z ǳieci i trwoga o Zosię
tak się zmięszały we mnie, żem i płakał, i śmiał się. Doktor Gondoni, który sieǳiał przy
łożu chore , aż był w obawie o zmysły mo e i zapewniał mnie ciągle, że dobrze bęǳie.

Ale czymże są słowa luǳkie wobec woli boże i zaciętości nieszczęścia!
Ledwie się słońce schowało za góry, zapłakał mi eden synek w kolebce i akby kwiatek

nagle kosą podcięty, zakrzepł na moich rękach. Ból mnie porwał głęboki, zapłakałem
w głos! Ciałko nieżywe złożyłem w sali na stole i drżąc cały i łka ąc, zapaliłem dwie świece
i powróciłem do Zosi.

Zosia w te chwili zasłabła gorze . Leżała ona na wznak na łóżku, łzy e potokami
ciekły po twarzy, usta zsiniały cokolwiek i drżały, zdawało się, że się modliła. Nie chcąc
e przeszkaǳać, uklęknąłem przy łóżku i ręce złożywszy, także modliłem się myślą.

Śród te ciszy drugie ǳiecię zakwiliło w kolebce. Przerażony tym płaczem zerwałem
się z kolan i pobiegłem ku niemu. Zosia tylko krzyknęła głośno i podniosła się od po-
duszek, ale w osłabieniu na powrót upadła. Wiǳąc to, zatrzymałem się na pół drogi,
a nie wieǳiałem, gǳie biegnąć. Ale wtem ǳiecię zapłakało głośnie , przybiegłem do
niego, wziąłem e na ręce; płacz trwał eszcze ze dwa pacierze, a po nich — drugiego
trupka trzymałem na rękach. Kiedy ucichł płacz ǳiecka, Zosia znów się zerwała, znowu
krzyknęła, i to tak mocno i przeraźliwie, żem aż a zdrętwiał od tego krzyku; alem się uż
nie oglądał na łóżko, tylko wybiegł czym pręǳe i brata złożyłem przy bracie, i znowu
zapaliłem dwie świece.

Kiedym powrócił, użem w Zosinym poko u zastał kilkoro luǳi. Wszyscy płakali
i poglądali na mnie z litością i żalem. Włoch sieǳiał na łóżku i trzymał Zosię za rękę.
Ale ona uż była w konwuls ach. Twarz e się przeciągnęła, łzy zastygły na licach, usta zsi-
niały i drganiem wtórowały drganiom całego ciała. Z przeraźliwym rykiem i obłąkanymi
oczyma rzuciłem się znowu na kolana przed łożem i ęcząc potem, zdrętwiałymi rękami
obimałem tę kibić niegdy tak smukłą, a ǳisia wiotką ak powismo lnu lub konopi. Był-
bym duszę mo ą wyzionął, aby e zdrowie powrócić. Ale uż było po czasie. Drgania ciała
i ust coraz słabły oczy coraz więce mgłą zachoǳiły, oddech się zatrzymywał, ustawał, aż
nareszcie ustał zupełnie. I tak trzecie ciało zakrzepło na moich rękach.

Co się dale ǳiało, tego nie umiem powieǳić. Pomnę tylko, że w one wielkie sali,
która tyle zawierała naszych familĳnych pamiątek, stał wyściełany wysoki katafalk, czar-
nym suknem okryty, na którym leżała trumna, a w te trumnie taż sama Zosia w niebie-
skie sukni, z zamkniętymi na wieki oczyma, z rękami na krzyż złożonymi na piersiach
i z obrazkiem Matki Na świętsze w rękach. Twarz e była tak piękna, ak zawsze, po
śmierci i rumieńce wystąpiły na powrót, i usta dawną oǳyskały różowość, i cała postać
była tak piękną, ak niegdy: tylko co było w nie na pięknie szego: dusza — ta uleciała
do Boga. Po obydwóch stronach katafalku na stopniach stały dwie trumny z obydwoma
aniołkami moimi, które nawet bez chrztu świętego powróciły do swego ra u na łono Bo-
ga, z którego zstąpiły na ziemię. Na ostatnim stopniu katafalka wybladły, wynęǳniały,
z oczyma obłąkanymi, z włosami rozczochranymi, z twarzą wykrzywioną od bólu, nie
cień, nie straszydło, ale upiór człowieka, sieǳiałem a — i wiǳiałem przed sobą ów sen,
niegdy mi opowiadany przez Zosię, który dał e wiǳieć kwitnącą różę umarłą w trumnie,
u e stopni dwa goźǳiki braciszki i powó zeschnięty, wĳący się koło katafalku.

Tak sieǳącego zastał mnie pan Grabowski, wǳięczny mó sąsiad z Myczkowiec, i wi-
ǳąc, co się ǳie e, prawie gwałtem zabrał mnie do siebie. U niego to, ciężką umęczony
chorobą, przemęczyłem się przez owe kilka tygodni, które były na boleśnie szymi z całego
życia mego.

  Murdelio 



Wzmógłszy się cokolwiek na ciele, powróciłem do Bóbrki. O, akże mi tam pusto
było natenczas! Jakież to były dnie mo e, akie noce!

Zrazu mnie poczęli nawieǳać sąsieǳi, myśląc, że mnie potrafią rozerwać i gawędami
swoimi mo e smutki ukoić; i a przy mowałem ich zrazu, i męczyłem się eszcze i ich
przy mowaniem, i traktamentem, i rozmową z nimi — ale wkrótce na bok odłożyłem
wzgląd wszelki i zamknąwszy się szczelnie, nie przy mowałem nikogo. I trawiłem dnie
całe na modlitwach samotnych, odmawianych na grobach mego o ca, mych niemowląt
i Zosi — i wkrótce potem na bóbreckim cmentarzu, naprzeciwko owego nagrobka, przy
którym stał anioł kamienny ze złamanym kordem w edne , a przygaszoną pochodnią
w drugie ręce, stanął drugi nagrobek, przy którym także z białego wykuta kamienia
stanęła młoda, piękna niewiasta, z dwiema łzami na oczach i dwo giem niemowlątek na
rękach.

I długo, długo to mie sce było na ulubieńszym przybytkiem moim. Tam przesiady-
wałem wszystkie dnie letnie i wszystkie wieczory, tam, zawiniony w szubę, przeklęczałem
wszystkie ranki zimowe. I Bóg mnie za to pocieszył do tyla⁵⁰⁵, żem się przyzwyczaił do Pobożność, Cierpienie
mego nieszczęścia.

Czu ąc to, na rok następny przedsięwziąłem sobie, zamiast światowych rozrywek,
których gwaru znieść bym był nie mógł na żaden sposób, odwieǳić latem kilka mie sc
świętych i stamtąd eszcze oddać cześć Bogu i pomodlić się za dusze, z którymi wiecznego
połączenia ak drugiego ra u pragnąłem.

I w tych wędrówkach, na które zawsze szedłem pieszo, a Węgrzynek mó konie za
mną prowaǳił, abym miał na czym powracać, przekrzyżowałem Polskę całą i znano mnie
uż stąd wszęǳie, i dla te pobożności szanowano tak powszechnie, żem nigdy żadne
przygody nie doznał, które onego czasu często się wydarzały podróżnym.

Aż raz… a było to uż w trzecim roku tego mo ego pielgrzymstwa — wiele rzeczy uż
się do tego czasu było zmieniło: ǳiadek staruszek uż dawno spoczywał w grobie — pani
stolnikowa, z którą wszelkie zerwałem relac e, samotnie dnie pęǳiła w Źwierniku —
Lgocki się był odszukał i po staremu głupio żył na tym świecie — Sto owski, utraciwszy
brata i ożeniwszy się, zamieszkał w dąbrowskim zamku — Konopka się ożenił i mieszkał
pod Krakowem — Bal się ożenił i piękny dom prowaǳił w Średnie Wsi — pan Urbań-
ski, podstarzawszy się, dawne łowy w Jabłonkach zarzucił i zamieszkał w Komborni —
i tylko eden pan Fredro, po dawnemu na zdradę Włoszki narzeka ący, samotne życie
z końmi swoimi i kilkoma sąsiadami pęǳił na Hoczwi… otóż wtedy, powraca ąc latem
z odpustu z Kalwarii Zebrzydowskie , kiedy przy eżdżam do Krosna, sta e tłum wielki
luǳi przed anciszkańskim kościołem. Pytam, co by to było. Powiada ą, że mnich eden
umarł i diabli go wzięli. Proszę, iżby mi opowieǳiano, ako ta rzecz się stała. Powia-
da ą, że umarł, ciało ego złożono w trumnie; nagle z trumny ciało zniknęło o same
północy, a w tymże samym momencie wiǳiano konia czarnego ak węgiel, wylatu ącego
kurytarzami klasztornymi w ǳieǳiniec, z ǳieǳińca w miasto i za miasto.

— Jakże temu mnichowi było na imię?
Odpowieǳiał:
— Imię ego Murdelio.
W kilka tygodni potem opowiadano mi ze szczegółami, ako te same nocy koń czarny

ak węgiel, pomimo drzwi pozamykanych, wpadł do poko ów w źwiernickim dworze. Pani
stolnikowa, zbuǳiwszy się ze snu, krzyknęła, krew ą zalała i umarła, koń zniknął, ale
ślady podków końskich niedawnymi laty eszcze pokazywano powybĳane na posaǳkach
w źwiernickim dworze.

⁵⁰⁵do tyla (daw.) — na tyle. [przypis edytorski]
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