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TOM I
Józefowi Kremerowi
AUTOROWI LISTÓW Z KRAKOWA,
w dowód głębokiego szacunku
PRZESYŁA
AUTOR
Powieść ta napisana była w roku , zatem lat dwaǳieścia temu; drukowała ą Gazeta Warszawska Antoniego Leśniowskiego, a późnie nieco poprawną wydał w Wilnie
Zawaǳki. W kilka lat potem przełożona na ęzyk Czeski, doczekała się w nim dwóch
wydań.
Za podstawę do nie służyły żywe podania, rękopisma i mnogi mater ał pamiętnikowy, który by ǳiś znacznie mógł być obﬁtszym i dozwolił może z większem bogactwem
szczegółów, epokę tę odmalować. — Nie chcieliśmy wszakże przerabiać Djabła, aby mu
pierwotnego ego charakteru nie odebrać i nie tknęliśmy go wcale. Warunki w akich
pisanym być musiał naówczas, ak łatwo się domyśleć, wpłynęły znacznie na rozwinięcie
obrazu, którego część po za ramy się usunęła. — Ogólny pomysł powieści musiał być
do wymagań artystycznych zastosowany, treść ednak — zapewnić możemy, est ściśle
historyczną, niżeli by się zdawać mogło. — Opowiadania współczesnych te epoce, którzy
w e życiu gorący uǳiał brali, na więce nam posłużyły do nacechowania epoki, i niema
— możemy śmiało powieǳieć, ednego rysu w Djable, który by: mutatis mutandis, z nich
zaczerpnięty nie był. Naówczas eszcze spotykało się na prowinc i starych szambelanów
Stanisławowskiego dworu, siwych uż paziów J. K. Mości, oﬁcerów Kościuszkowskich,
posłów czteroletniego Se mu, dawnych urzędników i złotą młoǳież z czasów tężyzny,
która to gadatliwością starym właściwą, opowiadała swe wspomnienia. Autor miał tę słabość i nawyknienie, że słyszane powieści co ǳień sobie spisywał, ratu ąc e od zaguby.
Służyły mu one późnie nie tylko do tego opowiadania, ale do barǳo wielu innych, z tegoż źródła dobytych. — Raǳibyśmy aby za przykładem naszym i młodsze pokolenie
zbierało podania żywe, których drogocenne treści, na żywszą wyobraźnią zastąpić niepodobna. Rola e ograniczać się musi w wykonaniu szczegółów i odżywieniu suchych tych
danych, które w pierś żywą włożone, ak róże Jerychońskie oǳielenione, wskrzeszone
wykwita ą.
D. . Listop. 
Drezno
J. I. K.


Było to akoś w marcu  roku, w porze ze wszystkich u nas na mnie stałe , o czem
z dawna świadczy przysłowie, (widać klimat się nie zmienił). Wyrywały się czasem ǳionki z asnem słońcem i cieple szem powietrzem, to znowu ak zadął wiatr z północy lub
wschodu, napęǳał śnieżnicy ogromne , mrozu i pluty na przemiany, tak, że pies na dwór
nosa by nie wytknął.
Wszyscy panowie szlachta gospodarze, sieǳący po otkanych dobrze i zamczystych
dworkach swoich, z kalendarzami na stołach a okularami na nosie, unosili się nad szczególnie szą trafnością, z aką prognostyki na ten raz zmiany aury przepowiadały. Duńczewski tryumfował, nie trudno bowiem było zgadnąć w stylu kalendarzowym, pisząc
o marcowe pogoǳie — asne i chmurne dni choǳące ak zwykle stronami; znalazła się
zawsze akaś strona, w które przepowiednia traﬁła. Wyglądano wiosny ak to się e co
roku wygląda, choćby kto był na starszy, i sześćǳiesiąt ich wiǳiał, z niecierpliwością,
z upragnieniem, czasem aż do rozpaczy dochoǳąc, gdy po dniu asnym i zwiastu ącym
trawkę zieloną, chwycił znowu przymrozek i sypnął śnieg na przekor.
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Czu e bo człowiek że policzone dni ego, że tych wiosennych cudów nie wiele mu
oglądać: w ǳieciństwie nie dozwala niemi się nacieszyć szał latek nieopatrznych, w młodości zasłania oczy krew gorąca, a na starość nic uż nie bawi, dla nie zima rok cały.
Tylko w pośrodku życia est edna chwila tęsknoty, chwilka niedługa, w które się człowiek czepia do ziemi; ukocha ą i uczu e goręce , akby przed rozstaniem.
W tym roku, akoś im gorętsze były życzenia wiosny, tem leniwie dla nich zdawała
się przychoǳić; zanosiło się było zawczasu na ciepło, stopniały grudniowe śniegi, myślano
uż z pługami i radłami wychoǳić w pole, aż znowu uderzyły mrozy, zaszumiały zawie e,
i zima ak w grudniu.
Tymczasem, pomimo nieprzy azne aury i grożących roztopów wiosennych, król Jegomość Stanisław August, na nic niezważa ąc, posuwał się ku Kaniowu; a na całe droǳe,
którą miał przebywać, czyniono wielkie na przy ęcie ego przygotowania. Nie tylko miasta, miasteczka, gródki, ale wioski i dworki, ba, auster e po gościńcach oczyszczały się,
stroiły i gotowały solennie witać monarchę.
Kra przez który miał prze eżdżać, cały był w wielkim ruchu, niepoko u, zamięszaniu; do zakątków nawet odlegle szych docierały wieści i zwykły tryb życia zmąciły. Grody
budowały łuki tryumfalne, złociły klucze, a co było uczonych lub uchoǳących w swe
profes i za literatów, kuło wiersze łacińskie lub polskie, kleciło mowy, piłowało dystychy,
rysowało cyy, wieńce, palmy i emblemata. Ciołka Poniatowskich obracano na wszystkie strony, czyniąc go to wołem oﬁarnym starożytnych, to symbolicznym siły wyrazem.
A że król Jegomość sam, nie bez pewnego prawa za uczonego uchoǳił, i znał się na
tych rzeczach niepospolicie, wiersze i orac e niemało kosztowały potu i mozołu — a co
w nich zasiano naǳiei‼ Piękne panie począwszy od wo ewoǳin do prostych ale ładnych
szlachcianek, sposobiły się też, zbro ne we wszystkie swe wǳięki, wystąpić na przy ęcie koronowanego, który, że na piękności znał się także, i umiał ą cenić, powszechna
choǳiła fama.
Sprowaǳano stro e z Warszawy i Paryża, dobywano kosztowności praǳiadowskie,
mężom bolały głowy do wydawania i wysłuchiwania rozkazów, a co i tu nasnuło się
pa ęczych nitek naǳiei‼
Panowie szlachta moderowali stare swe rzędy i wysaǳane kulbaki, których Karol Gustaw nie pozabierał na pamiątkę do Szwec i, i co od Wiedeńskie świata nie wiǳiały wyprawy, tylko przez okna lamusu, lub masztarni; u eżdżali koniki, kręcili wąsy i zmawiali
się gǳie króla Jegomości spotykać wypadało. Nie było poko u nikomu, nawet kahałom
żydowskim, niedozwala ącym się ubieǳ; bo rabini także smażyli głowy nad mowami
szpikowanemi starym testamentem, a eden z nich nawet wypalił rezolutnie orac ą po
łacinie, co ksiąǳ Naruszewicz nie mało poǳiwiał.
Jednych ciekawość, drugich próżność, innych naǳie a ta emna, wiodła naprzeciw
pańskie kolasy; wywiadywano się pilnie o kierunek drogi, o stanowiska, noclegi, odpoczynki, przeprzęgi, na wyścigi dobĳa ąc o cześć przy mowania króla, choćby tylko przez
ćwierć goǳiny, boda w karczmie traktowe .
Była to chwila szału nie do opisania, a tysiące scen drobnych czyniły ą naprzemian
śmieszną, rozrzewnia ącą, poważną. Jedni wynosili naprzeciw monarchy ǳieci przebierane
wytwornie, wyprowaǳali chóry ǳiewic stro nych, stawiano ołtarze, wznoszono piramidy
i świątynie, palono ognie oﬁarne, odegrywano dramata, deklamowano panegiryki, a co
było nieraz lataniny, krzątania i kłopotu nim się udało na swo em postawić — na wołowe
by skórze tego nie spisał.
A wieleż to śniadań gorących w oczekiwaniu próżnem zamarzło, wiele to wykwintnych wieczerz z edli słuǳy — zawodów tu, ak wszęǳie nie brakło. Pora była marcowa,
drogi niepewne, błota i grudy naprzemiany, król często chybiał przyrzekłszy, i do rozpaczy doprowaǳał gore ące serca poddanych.
Biada temu, kogo losy niosły w drogę królewskim gościńcem — nie znalazł nigǳie
auster i wolne na trakcie, nie mógł się rozminąć ze szlachtą licznemi krążącą pocztami,
z pułkami magnatów butnemi ak Tatary, z ciurami, wozami i landarami zalega ącemi
drogę całą.
W Głuszy, wiosce wołyńskie , należące podówczas do podczaszyne Ordyńskie z domu księżniczki W… która zna dowała się właśnie na droǳe Jego Królewskie Mości,
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czyniono uż przygotowania od miesiąca na odwieǳiny królewskie: miała bowiem podczaszyna pewną obietnicę i słuszne powody spoǳiewania się, że król e dotrzyma.
Głusza, ogromna osada o które geograﬁcznem położeniu zamilczeć nam wypadnie,
była edną z przepysznych włości bogatego kra u naszego, co to im nie brak nic od Boga;
luǳie sobie winni sami, eśli im tam niedobrze. Klucz, którego stanowiła główne fundum, składał się z kilku wielkich wsi i przysiółków, liczących do tysiąca domów; edną
stroną przypierał do odwiecznych puszcz i lasów, drugą do na żyźnie szych pól w świecie.
Środkiem płynęła rzeka spławna, użyźnia ąca nieprzekoszone łąki, obraca ąca niezliczone
młyny, i akby umyślnie podsuwa ąca się pod sam ogród pałacowy dla dodania mu rozmaitości, świeżości i wǳięku. Samo fundum, stara niegdyś sieǳiba książąt W… których
ostatnią ǳieǳiczką była podczaszyna, oǳnaczało się położeniem, ak wszystkie odwieczne groǳiska na te ziemi.
W wiekach kiedy więce było pustych obszarów niż luǳi, umiano dobrze wybierać
posady zamczysk i dworców, stawiano e zawsze u szumiące wody, na wesołych wzgórzach, w pośród cienistych drzew, pilnu ąc, żeby i oko z wałów miało się sobie gǳie
porozkoszować, pobu ać, a nieprzy aciela z daleka dopatrzeć. Ale teraz ani śladu uż nie
pozostało starego gródka w Głuszy, który się niegdyś bronił Tatarom, a w ostatnich wo nach kozackich został zburzony; na ego mie scu zbudowano pałacyk w początku drewniany, późnie murowany gmach, który się otoczył za Augusta II. ogrodem we włoskim
smaku, a ǳiś przerabiał na ǳikie promenady. Jedynym śladem starożytnego groǳiska,
były zielone wały, poprzerabiane na tarasy ogrodowe i fosy, na których stawiano zgrabne mostki w stylu rustyk zwanym. Obok starych lipowych szpalerów, altan i strzyżonych
w kształcie piramid, wazonów i kolumn, świerków i grabów, puszczały się swobodnie pozasaǳane drzewa, bielały altany w sposobie świątyń i chińskich domków, groty muszlami i kamykami misternie saǳone, pustelnicze chatki i niby wie skie chałupki. Sam pałac
ze wspaniałym ontem, świeżo przerobionym wedle planu budowniczych królewskiego Merliniego i Fontany, wspaniale zdobiły dwa rzędy kolumn od ǳieǳińca i ogrodu;
od w azdu przedłużały go dwie oﬁcyny o piętrach, a podwórzec kwadratowy z fontanną,
która nie zawsze biła, zamykały żelazne sztachety i brama ustro ona w trofea militarne.
Słowem, była to wcale pańska rezydenc a, które by się na wykwintnie szy z magnatów
nie powstyǳił, a w urząǳeniu e znać było smak wielki i na czulszą staranność. W te
chwili wyglądało to wszystko, ǳięki spoǳiewanym odwieǳinom królewskim eszcze
świetnie , pięknie i ozdobnie . Pałac był na nowo pomalowany, ǳieǳiniec brukowany
i wyżwirowany, a gdyby nie śnieżek co gǳieniegǳie plamił ziemię, nie do rzałbyś na nie
żadne zimowe pstrocizny, tak pilnie ą zczyszczono i ubito. W pałacu, oﬁcynach, na
przyległym folwarku, w sta niach, wszęǳie zakręt i ruch był ogromny; luǳie latali ak
oparzeni, rżały poubierane w aksamitne chomąta i farbowane pióra konie, otrzepywano
powozy, nakładano kulbaki, zwoływano się z daleka, klął nie eden, bili nawet niecierpliwi, i w powszechnym zamęcie widać tylko było, że się wszyscy ogromnie spieszyli.
Na progu pałacowym stali kupkami pachołki, liber a, dworzanie, poko owcy, popycha ąc się, spęǳa ąc, wbiega ąc i wybiega ąc z poko ów; groźny głos marszałka wąsatego
dawał się słyszeć czasami, to znów ginął w głębinach antykamery. Wewnątrz nie więce
było ładu i nie mnie niecierpliwości. W wielkie sali niebiesko marmoryzowane , zaokrąglone od ganku ogrodowego, mięǳy które kolumnami ukazywały się malowane
zręcznie w niszach boginie, bogowie greccy i tancerki herkulańskie, szum dawał się słyszeć pomięszanych głosów niewieścich i męzkich. Sala ta na wspanialsza w pałacu, ubrana
była z wcale nie wie ską wykwintnością; rzekłbyś, że ą całą w pace z Paryża sprowaǳono,
tak od stropu do posaǳki, lśniła się na modnie szym przepychem.
Niemal wszystko tu było nowiuteńkie i tak doskonale dobrane, akby z pod ednego
sztukmistrza i rzemieślnika wyszło dłoni. Kształt sprzętów, ozdób, drapery , aszek co ą
zdobiły, ǳiwnie się pięknie goǳił z formami budowy, z e stylem i architektonicznemi
ornamentac ami. Postacie bóstw, wśród tego, ak świątynia starożytna, przybranego salonu, unosiły się wǳięczne, rozkoszne, a tak wybornie umieszczone, że bez nich byłoby
mu czegoś niedostawało. Wprawǳie, te ﬁgury trochę były za nagie, trochę na starą Polskę za śmiało rysowane, wielce pogańskim trąciły światem; ale też i salon którego stro u
dopełniały, nie miał w sobie nic polskiego, nic coby przypomnieć mogło kra , na któ-
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rego stał ziemi. Z końca w koniec zaludniała go myśl pod obcą uroǳona strefą, sprzęty
zagraniczną wyrobione modą i ręką, tkaniny nie naszych warsztatów, obrazy nie naszego
życia. Było to w swoim roǳa u doskonale piękne, ale całkowicie zimne, ak wszystko co
modne tylko i nowe, z czem się człowiek nie poślubił goǳinami wspomnień i cierpienia. Wielka ta sala, która środek pałacu za mowała cały, ze ścianami w niebieski marmur
z żyłkami złotemi, z kolumnami białemi z wytwornemi gipsaturami, z bóstwy pogańskiemi, w te chwili poczynała połyskiwać od zawczasu zapalonych świateł w żyrandolach
ze szkła i bronzu, w kandelabrach i alabastrowych urnach, których cztery stały po rogach na marmurowych półkolumnach. Bogate draper e z białego i niebieskiego atłasu,
ze złotą i białą ęzlą, zwieszały się we wǳięcznych fałdach po nad okna; i w około tro ga
drzwi wiodących do przedsienia i bocznych poko ów. Z dwóch stron, dwie kanapy także
ozdobione brązami, stoły w stylu greckim oparte na chimerach i podobne fotele obite
niebieskiemi gobelinami, czekały tylko gości, ma ących zasiąść do koła. Przed tro giem
drzwi szklannych wychoǳących na ogród, stały na półkolumnach białych, podobnych
do tych na akich w rogach ustawiono urny alabastrowe, sześć pięknych posągów marmurowych, wybornie naśladu ących starożytne. Były one dłuta Le Brun’a i wystawiały
Apollina Belwederskiego, Antinousa, Herkulesa, Venus Medyce ską, Florę i Bachantkę. Na konsolach mięǳy oknami, widać było prócz tego, przepyszny zbiór was etruskich. Kilka zżółkłych popiersi wybornego starożytnego dłuta, parę drobnych brązów
z wykopalisk Pompei, i nowsze statuetki w smaku wieku. Wy ąwszy alesca w niszach,
nie było w sali malowań innych, ale dwanaście tych postaci dosyć ą ożywiały. Posaǳka
była z kunsztownie wysaǳanego drzewa, na sposób dawnych mozaik, z niepospolitym
wykonana smakiem; w pośrodku e kwadratową wielką taﬂę za mowała kop a obrazu
starożytnego, zwanego weselem Aldobrandyńskiem.
Spo rzenie na tę edną salę, dawało się uż domyślać mieszkańców tego domu, tęskniących pod chmurnem niebem północy, za cieple szą ukochaną Itaǉą, za gwarną Franc ą,
za wszystkiem co nie nasze.
Nim poznamy bliże nieco i pałac i ego właścicieli, spo rzmy na grupę, która niespoko nie zwĳa się w pośrodku wielkie niebieskie sali. Główne w nie stanowisko, za mu e
kobieta lat średnich, nie barǳo uż młoda, lecz eszcze świeża i ładna, które widocznie
choǳi o to by się ak na pięknie szą, ak na młodszą pokazać eszcze. Stró e wedle na świeższego kro u w Paryża podobno kur erem sprowaǳony od sławne Henryetty, wyﬁlozofowany był, ażeby odmłoǳić, i po części celu swego dopinał. Cała prawie była w bieli,
złoto tylko gǳie niegǳie połyskiwało na tem tle śnieżnem, i dodawało mu powagi. Była
to wyniosłe postawy i poważnego oblicza kobieta, z oczyma niebieskiemi, z brwią i włosem ciemnym, z koralowemi usty, których różowość z puszki wyczerpniętą być musiała,
a tak biała, tak świeżuchna i rumiana, że nie eden niedowiarek i te kolory uznałby za pożyczane. Na czole e świecił d adem przepyszny, niby gałąź polne konwalii, które kwiaty
z pereł i d amencików, a liście były z smaragdów… gǳieniegǳie na listku czepiała się
brylantowa rosy kropelka. Na szy ę spływał sznur pereł, spięty ogromnemi brylantami,
a drugi podobny spleciony tylko inacze , utrzymywał suknię w stanie, opasywał piękne
ręce. Cała suknia zaszyta w złote drobniuchne gwiazdeczki migotała, ale na nieszczęście,
barwą swo ą nazbyt widocznemi czyniła kształty, którym lata nadały nieco za wyraziste
obrysy. Owal twarzy piękny eszcze i regularny, mdławe spo rzenie pełne dotąd melancholicznego wǳięku, usta ślicznego rysunku, eszczeby pociągnąć, eszczeby podobać się
mogły, gdyby może nazbyt nie ubiegały się o to. Z pod zasłony w pół przezroczyste ,
którą ak chmurką osłoniła szy ę, nieco rąk i gorsu, przeglądały paluszki drobniuchne,
różowe, prześliczne eszcze, gdyby ich nadto pierścieni nie ukrywało. Łatwo w nie było
poznać panią domu, po głosie, postawie i rozkazach które wydawała. — Obok nie stał
młoǳiuchny mężczyzna, rzadkie piękności i słodyczy wyrazu w twarzy, którą eszcze
nawet puszek młoǳieńczy nie okrył. Dość słusznego wzrostu, ale gibki i cieniuchny,
rysy miał doskonałe, niemal niewieścio-piękne, oczy czarne, ogniste, osobliwszą na wiek
pała ące energią, usta trochę ściśnione ale drobno wycięte, czoło wyniosłe i nos prosty
z rozdętemi nozdrzami, arystokratycznego galbu. Była to wprawǳie piękność racze kobieca niż męzka, ale i wiek tak młody, że zmężnieć nie dał mu czasu. Ubranie wszakże
młoǳieńca starsze było od niego i niczem się nie różniło od wykwintnego stro u panów
owe epoki. Miał na sobie ak z ﬁoletowego weneckiego aksamitu haowany perełka   Djabeł



mi, z guzami perłowe macicy i brylantów, podobnąż resztę ubrania, kamizelkę z białego
atłasu ze srebrem, białe pończochy i z bogatemi sprzączkami trzewiki. Z rękawów aka,
z pod kamizelki płynęły prześlicznych koronek zwo e, w śród których wielka tylko na
piersi ciemniała kamea. Puder okrywał mu włosy, i coś powietrznego, idealnego nadawał
te twarzy, którą akby białym śnieżnym obłokiem, puklami otaczał. Kobieta niekiedy
spoglądała na uśmiechnięte lica młoǳieńca z dumą, z wewnętrzną akąś radością, która
zdraǳała matkę — ale nie miała czasu pocieszyć się widokiem miłe twarzy, bo ą od nie
tysiączne odrywały starania. Służąca eszcze opinała na nie białą ową chmurę, a druga zamykała bransolety, trzecia ustawiała coś w misterne yzurze głowy, inna ociągała suknię
i dysponowała fałdom, by się ak na zręcznie układały, a ǳiesięciu przyna mnie z męzkie służby stało czeka ąc rozkazów, które się krzyżowały, latały, odwoływały, powtarzały
i gmatwały do niewyrozumienia.
Obok młodego człowieka stał drugi nie stary wcale mężczyzna, ǳiwna zaprawdę ﬁgurka, ale widać że ważna, bo na edne stopie z panią domu dysponował i rozrząǳał
się absolutnie. Był to człowiek lat około czterǳiestu mieć mogący, średniego wzrostu i uśmiechnięte twarzy, którego wszystkie ruchy dworactwem przesiąkły ak gąbka
wody i uśmiechu pełne się być zdawały. Naǳwycza zgrabny, giętki, wyłamany, gdyby
nauczyciel tańcu lub fechtunku, egomość ten cały przecie w czerni był ubrany, a rabacik maleńki przekonywał, że do stanu duchownego liczyć się miał ochotę. Frak ego,
kamizelka, pończochy, trzewiki, wszystko było czarne; maleńki płaszczyk zarzucony na
ramię stró cały przykrywał. Kapelusik miał pod pachą, u boku cieniuchną szpadę, na
trzewikach świecące klamerki stalowe, na piątym palcu prawe ręki sygnecik brylantowy,
mankiety i żabocik suto przystro one koronkami. Nie wiem ak wam dać wyobrażenie te
tłuściuchne maskowate twarzyczki, u które pod nastrzępioną yzurą biega dwo e oczek
piwnych, żywych, złych, dowcipnych i bystro chwyta ących na mnie szy ruch, na lże sze
skinienie; ak odmalować uniżoność tę i dumę, pochlebstwo pomieszane z sarkazmem,
które się doskonale zamalgamowały we wszystkich ego gestach i poruszeniach. Odmalu cie go sobie sami, domyślcie eśli chcecie, choć nic ǳiś za wzór do tego obrazka służyć
nie może. — Ja się wyrzekam.
Naprzeciw pani podczaszyne , e syna i labusia w paradne herbowe liber i, na które łączyły się smoki książąt W… i bramy obozowe Ordyńskich, stało kilku służących,
mocno wypudrowanych i stro nych, a na czele ich czarno ubrany, widocznie pierwszy
kamerdyner, cuǳoziemiec z miną poważną i prze ętą barǳo godnością swo ą a ogromem włożonych na się obowiązków — z marszczką na czole, z zagryzionemi usty —
ostatnie odbierał rozporząǳenia i rozkazy.
Trochę z boku, w polskim stro u, dworak akiś posiwiały, kiwa ąc głową i rusza ąc
ramionami, przypatrywał się wszystkiemu niespoko ny.
Rozmowa piorunu ąca toczyła się po ancuzku w kółku wybranych.
— Prawǳiwie to trzeba oszaleć, cieniuchnym ale wyuczono-spieszczonym głoskiem
wołała żywo podczaszyna — tysiące eszcze rzeczy zostało się na sam ostatek! a goǳina
blizko. A! mó Labe, gdyby broń Boże chybić co miało, abym umarła, abym zemdlała ze
wstydu! Wystawcie sobie że o nasz honor choǳi; przy mu emy króla! potrzeba przekonać Na aśnie szego Pana, że i w naszym kra u, może się zna dować dom na zagraniczne
całkiem, na wykwintne stopie. Labe Poinsot! kochany Labe! zlitu się nademną! uspokó mnie, drżę cała — dodała mdle ące coraz barǳie spo rzenie rzuca ąc na fertycznego
ancuzika, który się wciąż uśmiechał dla uspoko enia podczaszyne .
— Niech wasza ekscelenc a (tak zawsze tytułował Poinsot panią podczaszynę) niech
wasza ekscelenc a, zupełnie być raczy spoko ną — wszystko gotowe, lub gotowości blizkie
i wszystko udać się musi!
— Kiedyż bo to z temi gburami, z temi ludźmi naszemi, z temi — niezgrabiaszami,
mó Labe, niepodobna nic w porze i porządnie zrobić. To są męki Tantala! Już uż, zda e
ci się że po ęli, aż oto na okropnie szą gotu ą ci pomyłkę! — Panie Sieninski, dodała
głosem odmiennym po polsku do starego kontuszowego, idź mi waćpan zaraz z oczów
i nie śmie się pokazywać w tym barbarzyńskim, tatarskim akimś stro u — pilnu tylko
zdaleka porządku i bezpieczeństwa.
— Tak, mruknął odchoǳąc stary z powolnym ukłonem — idź precz a pilnu , bo
co ci Francuzi, te pudle i szpice co tak zręcznie na dwóch łapkach służą, pewnie nic
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nie dopilnu ą, rychle by zwęǳili. Pó dę, pó dę, i po akiego bym tu d abła miał leźć
nieproszony.
— Monsieur Robert! zawołała podczaszyna — zmiłu się, pilnu żeby światła były
wszęǳie pozapalane, żeby służba wǳiała rękawiczki w porę, pamięta też o poko ach
królewskich… W gabinecie światła powinny być przyćmione — zawiesiliście mó portret
tam gǳie kazałam?
— Alﬁerze, odezwała się do syna, posyła po karety, nie będę czekać na te panie,
które się ubiera ą bez końca, niech mnie dogania ą pod auster ą — bo ę się, truchle ę,
ginę żebyśmy się nie opóźnili! Czy są luǳie z wachlami rozstawieni od gościńca w alei
do dworu? niech zapalą ognie co pręǳe ! na Boga! gotowi mi illuminac ą przez głupią
oszczędność poplątać.
Pani podczaszyna wołała tak mięsza ąc rozkazy na rozmaitsze blizko ćwierć goǳiny,
a coraz to ktoś wyleciał, rozległ się czy ść głos w ganku, bieganie po wschodach, szmer
w sieni. Sam nawet Labe i pan Alﬁer nie ednokrotnie do różnych poselstw użyci byli.
Tymczasem zmierzchało, zmierzchało powoli, pani podczaszyna coraz się barǳie niecierpliwiła, aż wreszcie zatoczyły się powozy, za echała służba konna, anczary, kozaki,
pacholęta postro one i podczaszyna zaklina ąc znów labusia by wszystkiego pilnował, by
o wszystkiem pamiętał, ruszyła ku po azdowi, który na nią i na syna e czekał; kobiety rzuciły na nią lekką ak piórko szubę, białą atłasową z łabęǳiego puchu, na Alﬁera
przepyszne futro sobolowe z pąsowym wierzchem, widocznie z praǳiadowskiego przyakomodowane, i syn z matką wyszli na ganek.
Tu widok był prześliczny.
Długa ale a lipowa, ręką zimy akby naumyślnie przystro ona w białe szrony, cała świeciła dwoma rzędami pochodni, przez spęǳone umyślnie trzymanych gromady;
wśród tych migocących świateł, gǳie niegǳie na podwyższeniu, płonęły beczki smolne, całe okryte gałęźmi sośniny i odeł w kształcie piramid posplatanemi. Pałac i oﬁcyny rzęsisto gorzały lampami po gzémsach, u kolumn drzwi i okien rozwieszonemi. Ta
czaroǳie ska illuminac a, akby blaskiem dnia zachoǳącego, lub łuną pożaru oświetlała ǳieǳiniec, za ęty w te chwili dworem pani podczaszyne . Stały w nim kilka karet
paradnych, zaprzężonych białemi, tarantowanemi i ǳikie maści cugami. Obok nich we
wschodnich niemal stro ach, dworskie anczary, kozactwo, barwa, pacholęta, na ǳielnych koniach czekali na panią. Krewny daleki Ordyńskich i dawny przy aciel ich domu,
a sługa z praǳiadów książąt W… pan stolnikowicz Puchała, w odświętnych szatach, przy
kameryzowane szabli, która niemal cały ego składała ma ątek, w starym kołpaku sobolim pod czaplim piórem, stał na przoǳie dowoǳąc orszakowi, który miał podczaszynie
towarzyszyć. Pani ledwie rzuciła okiem na otacza ące ą sługi, i szepnęła do syna wsiada ąc
do karety:
— Mó Boże, ak to wszystko ǳiko wygląda! ak to eszcze polskie! u nas prawǳiwie
nic zrobić nie można, esteśmy niewolnikami przesądów nawet w ubraniu! Siada Alﬁerze,
a nie zapomnĳ komplementu sobie przygotować, którymbyś powitał króla naszego, gdy
mu cię zaprezentu ę.
— A! nie pożegnałem się z babunią! szepnął cicho młoǳieniec.
— Ale siada że! kwaśno odpowieǳiała matka, nie od eżdżasz przecie do Ameryki;
zbyt esteś eszcze ǳieckiem na twó wiek, wierza mi.
— Ruszać! zawołał grzmiącym głosem pan Puchała — i powozy poczęły się powoli
posuwać z przed ganku w oświeconą ale ę.
Labuś który był przyprowaǳił podczaszynę do karety, natychmiast się cofnął i wbiegł
szybko do pałacu, służba poszła za nim, i wkrótce podwórzec był niemal pusty, a lampy
same sobie paliły się powolnie, bo nikt się ich blaskom nie przypatrywał.


Za kolumną w głębi, stał przygląda ąc się z daleka od azdowi podczaszyne , stary niegdyś marszałek dworu, Sieniński, głaǳił wąsa, zażywał tabaki, poglądał, mruczał i ruszał
ramionami ak to zwykle starzy aż nareszcie odezwał się nieco głośnie .
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— No! kiedym a niepotrzebny, a te ygi ma ą tu królować, to czegoż sobie będę
darmo głowę łamał, żeby im pieczone i gotowane podstawiać; niecha że sobie rady da ą,
a a wolę do mo e stare e mości!
To rzekłszy i poprawiwszy pasa na dość zaokrąglonym żołądku, krokiem poważnym
zmierzył ku oﬁcynie. Wszęǳie to teraz nawet po kątkach krzątano się, umiatano, ustawiano, przygotowywano i kłócono się z Francuzami, których dom był pełen, na co pan
Sieniński tylko się uśmiechał. Minął tak obo ętnie drzwi edne i drugie, otworzył furteczkę, i w rogu oﬁcyny na dalszym wszedł na ciemne wschodki, z drzwi uż na ogród
nie na podwórzec otwartych, wiodące ku górze. Wschody te stały ciemne, ale światła
z ǳieǳińca, przez okna wpada ące na korytarz, dostatecznie do pokierowania się, błyskiem odbitym e rozwidniały. Tu cicho było, samotnie, ani śladu ruchu i gwaru, który
w reszcie zabudowań pałacowych panował.
Zcicha otworzył drzwi pan Sieniński, wsunął się boczkiem do pierwszego pokoiku,
dobrze ogrzanego, ale dość ubogiego w sprzęt i ozdobę.
Był to przedpokoik z kominkiem, na którym paliło się ognia trochę — w nim stół
dębowy, zydel, stołków para, trochę garnuszków i imbryczków, szafka w ścianie i skromne
łóżeczko. Przed kominem na stołku sieǳiało ǳiewczę z kąǳielą i widać że drzemało, bo
barǳo żywo ęło się do wrzeciona zobaczywszy wchoǳącego.
— A e mość co robi? spytał po cichu i ostrożnie Sieniński.
— A cóż? modli się odpowieǳiała ǳiewczynka.
Wtem ze drzwi przymkniętych wiodących do dalszych poko ów, dał się słyszeć głos
cichy i łagodny.
— A kto tam?
— To a Jaśnie Wielmożna pani, odparł stary głośnie , to a, Sieniński; ale może
przeszkaǳam?
— Chodź-że waszeć, chodź! odezwano się znowu z głębi.
Obciągnąwszy kontusza i poprawiwszy pasa, potarłszy czupryny, Sieniński przybliżył się na palcach, powolnie drzwi uchylił i wsunął się z niskim ukłonem do drugiego
pokoiku.
Ten drugi niewiele był ozdobnie szy od pierwszego; widać, że w przerabianiu pałacu, zapomniano o tym kątku. Było to eszcze przeszłowieczne akby mieszkanie, okna
z szybkami niewielkiemi, obicia wypłowiałe na ścianach, lamper e lakierowane na biało
— sprzęt także niebył wytworny, znać go tu zniesiono po reformie umeblowania, bo
krzesła, kanapka, stoliki, miały postać zużytych starych sług przeszłego pokolenia. — Na
boku pod ścianą, stał nieco wykwintnie szy kantorek wysaǳany, na nim zegar odwieczny
gdański, dwa stare puhary i różne drobnostki nie nowego kształtu i smaku.
Na ścianach ciemnych kilka obrazów, przedstawiały postacie i sceny pobożne, a wśród
nich portret pięknego mężczyzny z podgoloną głową, w rysie kierei i zbroi, szczególnie
odbĳał wyrazem oblicza męzkim a łagodnym. Tuż zawieszona była Na świętsza Panna
Częstochowska, a przy nie gromnica, lampa i wianki, dale święty Michał Archanioł obraz
staroniemieckie szkoły, w ramach ołtarzykowych, i święty Józef z liǉą w ręku, i święty
Franciszek i Antoni Padewski. Cała niemal litaǌa wisiała na ścianach w różnych formatach
i kształtach, ale nie było mięǳy temi wizerunkami brzydkich bazgranin nieumie ętne
ręki; wszystko niemal albo kopĳami były z włoskich mistrzów, lub staremi naiwnemi
utworami niemieckie szkoły XV. i XVI. wieku.
Jeden też to przepych był w tym pokoiku, zresztą naǳwycza skromnym i ubogim.
Na krześle ostawiona poduszkami, sieǳiała u stołu zgrzybiała staruszka w białym czepcu
przewiązanym żółtą w szaanie ufarbowaną chusteczką, w białym szlaoku, z różańcem
w ręku i wielką księgą pobożną na kolanach.
Twarz e zwrócona ku drzwiom, wzbuǳała na pierwszy rzut oka akieś uszanowanie, i niemal czcią prze mowała, tak na nie widocznie wypiętnowały się lata świętobliwie
spęǳonego żywota. Blada, pomarańczowa, zwiędła, a ednak zachowu ąca eszcze ślady
piękności w kształtnym, kościstym nosie, drobnych ustach i oprawie oczów, pełna była
wyrazu łagodności, rezygnac i, dobroci anielskie .
Nigdy może starość z piękne twarzy kobiece , pięknie sze nie utworzyła ruiny; Obok
lic aśnie ących młodością i wǳiękiem, to oblicze zbladłe i smutne, eszcze by było zwróciło oko i zmusiło przed sobą uchylić głowę. Uśmieszek akiś niemal ǳiecięcy, tak był
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szczery i wesoły — igrał na ustach staruszki, która się w bok wzięła spogląda ąc na wchoǳącego Sienińskiego.
— A co Sienińsiu, waść taki do mnie! ha! nie zapomniałeś o stare . O , pochlebca
z ciebie, pochlebca, dworak! czy to niema uż tam co robić, żeś się do mnie przywlókł?
Dwór się tam słyszę do góry nogami przewraca! Żeby go eszcze uchowa Boże temi
illuminac ami nie podpalili!
— Juściż, taki pałacu by spalić nie powinni, trochę obo ętnie rzekł Sieniński — alem
a ich porzucił, niech sobie sami da ą rady kochane Francuzy. JW. podczaszyna kazała mi
się niepokazywać i z kąta tylko pilnować porządku, poszedłem też precz… ǲiś tu u nas
wszystko do kuchcika ancuzkie, niema co nam robić.
— Czy uż podczaszyna po echała? spytała staruszka.
— Już, tylko co się to potoczyło; cała ale a w ogniu, luǳi kilkuset z wachlami —
dwór po echał za panią; reszta pań eszcze nie gotowa… Ale JW. pani ani chce spo rzeć,
a to dalibóg śliczny widok choć ślicznie i kosztu e.
— Da mi tam waszeć święty pokó z temi widokami, mo e oczy dosyć ich uż wiǳiały
na świecie, wkrótce da miłosierny Bóg aśnie szą nad te wszystkie światłości oglądać. Co
mi tam mó Sienińsiu wasze fa erwerki i illuminac e, głupstwo to kochanku. — A mó że
Michaś po echał? zapytała troskliwie.
— JW. podczaszyc siadł z panią.
— Ażeby mi go tylko gǳie nie zaziębiła fertycząc się tam, bo to takie nieuważne
i matka i on — a cóż na siebie wziął, nie wiǳiałeś tam waszeć?
— Sobolową szubę karmazynową JW. pani, nie zmarznie w nie , boć i karetą po echali.
— O , nie uwierzysz bo, mó Sieniński, akie to delikatne, tak mi go nieboraka po
babsku wychowali, niech im to Bóg niepamięta!
Obo e westchnęli.
— Szaławiła chłopczysko, głowa mu się pali, nawet ǳiś do mnie na minutę nie przybiegł — dodała staruszka patrząc w ziemię, dobrze mu za to uszy natrę, boć należało,
należało…
— Już co temu, to ak Boga kocham, gorąco przerwał stary, nie winien on JW. pani, nie winien. JW. podczaszyna nie puściła go ani na minutę od siebie. Sądny ǳień
w pałacu. — Wszyscy wiele tego est, i nas, i te chałastry, nie mogli wystarczyć… nawet
ten Labuś — tu się w ęzyk ukąsił Sieniński żeby mu nie dać akiegoś przydomku —
latał, z pozwoleniem, ak kot z pęcherzem. No! est bo co robić! Zachciało się króla IMci
przy mować, niecha że skosztu ą raritatis.
Staruszka ruszyła ramionami.
— Co mi to za król! co mi to za król! szepnęła akby sama do siebie; o mnie mości
Sieniński co eszcze pamiętam ak przez sen prawǳiwego króla Jana III., uż to na tego
niemczyka i patrzeć się nie chce. I tamciż byli Niemcy, co po Janie panowali; także to byli
akieś przybłędy, co po koronę za ałmużną do nas przyszli, i spasali się na naszym chlebie
Bóg wie za co, ale i ten, choć to niby swó — pożal się Boże! Dawnoż to ekonomowało
na Litwie. — ⁇
Sieniński choć barǳo z natury cierpliwy i chętnie milczący, zdawał się nieco ednak
zgorszony tem wystąpieniem staruszki, ale zamilkł.
— Już to nie śmie ąc kontrować — odezwał się namyśliwszy — aki on tam est to
est, a takiż to koronowana głowa i pomazaniec Pański.
— A! temu się nie przeczy, przerwała e mość; korony mu z głowy nie zde mu ę,
niech go Bóg błogosławi — ale to nie Sobieski mosanie, o nie Jan III. mospaneńku!
— Wiadomo, JW. pani, wiadomo‼
— Może on tam i dobry sobie i im, dodała stara, im takiego właśnie niemczyka czy
ancuzika było potrzeba — niechże się nim cieszą.
— To taki JW. pani nie bęǳie miała nawet ciekawości go wiǳieć?
— A da że mi tam waszeć z nim pokó , wszakiem ci mówiła, że mi czas do zobaczenia
innego ma estatu się sposobić, nie z tą młoǳieżą się trzpiotać. Rada bym tylko żeby mi
Michasia nie zaziębili… o , i nie zbałamucili! dodała z westchnieniem modlitwy.
Stary Sieniński, który rad słowa zastępował czemkolwiek, westchnął także.
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— Dobre to chłopię, poczciwy ǳieciuch — mówiła dale — w pół do siebie staruszka
— ale tak go psu ą, że ani sposobu uchronić.
— Już co to, to prawda! Boże miły, wiele i mnie to łez kosztu e — rzekł stary — ale
niema sposobu, ancuzi tu królu ą i na ancuza wystrychną.
— Żeby mu choć głowy nie obałamucili, a serca nie zepsuli — bo serce ma złote!
— Kubek w kubek, kropla w kroplę, nieboszczyk pan podczaszy!
— Biedaczysko! westchnęła babka — i łza srebrzysta, rychło rękawem otarta, po
zeschłe stoczyła się twarzy.
Wśród te rozmowy, pan Sieniński usłyszawszy skrzypienie pierwszych drzwi, akby
przeczuciem niepoko u się obe rzał.
— O ho! rzekł — to uż ktoś pewnie przyszedł po mo ę duszę.
W tem, głowa ǳiewczynki ukazała się w przedpoko u.
— No, a co tam? spytała staruszka.
— Marszałka proszą.
— A co? nie mówiłem, dobre nocy życzę JW. pani! do nóg upadam!
— Dobranoc ci mó kochany, dobranoc — choć ty podobno te nocy nie barǳo
bęǳiesz spał.
— Panie marszałku! począł naglić głos z przedpoko u. — Labe prosi — Labe… barǳo
pilno…
— Ależ idę idę! wysuwa ąc się z westchnieniem rzekł — stary. Labe siud — Labe
tud — a niema emu końca! nie mogliby się obe ść i kwadransa bezemnie. Już tam akaś
bieda z tą ygą mnie czeka! Skaranie Boże! skaranie Boże!
— Pręǳe panie marszałku! zawołał nadbiega ąc ktoś drugi — Labe się niecierpliwi‼
— To niechże do kroćset… chciał uż klnąć Sieniński, ale się wstrzymał i dodał:
A nie może poczekać? Jużciż konno ze wschodów nie z adę, żeby do niego pospieszyć,
ani karku sobie dla niego nie nadkręcę?


Gdy tak w pałacu reszta przygotowań na przy ęcie królewskie się dopełnia, z pośpiechem, który na częście opóźnia wszystko zamiast ułatwić cokolwiek, gdy Labe Poinsot
głowę traci wśród polskich sług, z którymi tylko na migi rozmówić się może, powozy
podczaszyne suną się ale ą lipową, ku oświecone na przeciw pałacu, na wielkim gościńcu sto ące auster i, widocznie na ǳień uroczysty wyświeżone . Gmach ten, który zwykle
stał dosyć odrapaną pustką i ontem tylko nieco pokaźnie szym miał obowiązek zamykać
długą ulicę, teraz odnowiony, wymalowany, wyiluminowany, za mowały tłumy szlachty sąsiednie , oczeku ące na Na aśnie szego Pana, kilku orderowych, na których czele
wo ewoda, gromady wiosek z chorągwiami, chlebem i solą, żyǳi z miasteczka blizkiego
kahałem całym z rabinem, baldachimem, półmiskiem pokrytym pąsowym adamaszkiem,
na którym tort z cyą S. A. R. pysznie się bielił — i mnóstwo ciekawych różnego stanu
luǳi. Już od południa niemal wszyscy w pogotowiu sto ą, głodni, zziębli, a niespoko ni
wysyła ą na zwiady, czy kogo nie widać od strony Warszawy — a nie widać nikogo.
Ale zyskali na tem, że się tak przy azd opóźnił, bo ten różnobarwny tłum, nigdy się
lepie wydawać nie mógł, ak teraz przy pochodniach nocnych. Panowie szlachta w na bogatszych swych stro ach, konno, na ǳielnych turczynach, źrebcach własnego stada,
na kulbakach pozłocistych i rzędach wysaǳanych, w kontuszach i żupanach z lamy
i wschodnich matery , u boku szable kameryzowane, na głowach kołpaki sobole, pióra czaple, kity strusie, spinki połysku ące. Niektórzy kobiercami perskiemi pookrywali
dźianety, poupinali na głowach końskich czuby ze staroświecka i pęki piór nawet przy
ogonach końskich posaǳali; druǳy pofarbowali starą modą grzywy i ogony białym rumakom na pąsowo. Za panami których kupka lśni się od złota i drogich kamieni, świeci
się barwy na świeższemi, niemnie wspaniała ciżba pachołków w stro ach z węgierska,
z kozacka, z anczarska i od fantaz i; a wszyscy szumnie i bogato za katy.
Tuż i kareta pana wo ewody i ego ha ducy a służba; opodal szare i bure stanęły w odświętnych świtach gromady wiosek milczące i zamyślone; znowu w inne stronie ścisnęli
się żyǳi w atłasowych i alepinowych żupanach, lisich szubach i sobolich czapkach, nieśmie ąc ich na głowę włożyć, wobec karety pana wo ewody, choć była próżną. Wszyscy
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czeka ąc patrzą, wzdycha ą, a niektórzy uż i klną sobie po cichu, ak komu do humoru.
Wysłano ǳiesięciu posłańców z rozkazem, żeby ak tylko ukaże się kalwakata królewska,
dawali znać czwałem, bo szlachta chciała na dalszym trochę wzgórzu, u granicy wo ewóǳtwa, powitać monarchę. Ale posłanych ani widać ani słychać. Nad eżdża ące karety
i dwór podczaszyne , przerwały ednosta ność oczekiwania; rozstąpiła się szlachta, wo ewoda który się grzał w izbie u komina, głowę przez okno wysaǳił, akaś otucha wstąpiła
w serca wszystkich.
— No, rzekł ktoś, kiedy pani podczaszyna przybyła, to nie bez rac i, uż i Na aśnie szy
musi być niedaleko.
Ależ bo zimno było czekać doprawdy, a mróz pod wieczór trochę sobie za nadto
pozwalał, ak na mróz marcowy.
— Cóż tam słychać panie cześniku? odezwała się, ostrożnie taﬂę u karety podnosząc
podczaszyna, do na bliże sto ącego na koniu, wąsatego i rumianego pana Styrpe ki.
— JW. pani, wiater po uszach dźga, więce nic.
— A król Jegomość?
— Król daleko JW. pani — Bóg wysoko! a mróz szerokoko i głęboko.
— Cześnik zawsze żartu e.
— Zwłaszcza kiedy zimno, odparł raźnie Styrpe ko, bo czemżeby się człowiek rozgrzewał eśli nie dobrą myślą? I cześnik pokręcił ogromnego obmarzłego wąsa.
— Ale bez żartu, cześniku, N. pan miał być u nas w Głuszy na goǳinę czwartą!
czy uchowa Boże w droǳe nie traﬁło się akie nieszczęście? spytała cieniuchnym głosem
podczaszyna przymruża ąc oczki.
— Na aśnie szego pana poddani wszęǳie widać tak miłu ą ak my, i nie łatwo mu się
wyrwać. Bogiem a prawdą, zmówiłem uż trzy Zdrowaś na tę intenc ę, żeby nas przybycie
Na aśnie szego koronata spuściło z te niewygodne warty na mrozie, ale coś nie skutku ą!
— Gǳież pan wo ewoda?
— Dobrze sobie poraǳił, rzekł cześnik, grze e się u komina w izbie karczemne ,
czeka ąc ęzyka. Możeby i JW. pani nie zawaǳiło we ść i trochę się rozgrzać.
— Ale cóż to est? spogląda ąc na maleńki kameryzowany zegareczek, powtórzyła
podczaszyna, uż szósta a tak się ciemni!
Cześnik tylko westchnął.
— I mróz coraz to gorze — dodał — a tu z konia zsiąść niepodobna — nuż daǳą
znać, mógłbym gramoląc się po staremu chybić N. Pana. Zmówię eszcze trzy pacierze do
Ś. Antoniego; patrona rzeczy zgubionych.
Ledwie to wyrzekł, gdy siwy wysokie i piękne postawy mężczyzna, w wielkie delii
niedźwieǳie wysunąwszy się z auster i, przybliżył się do powozu. Był to pan wo ewoda,
ale nie z owych to wo ewodów, których praǳiadami byli cnych owych rycerzy dwunastu,
tak ǳielnie narysowanych w kronice Miechowity i Bielskiego; — tamtych potomkowie spoczywali gǳieś pod marmurowemi trumien wiekami, po fundowanych przez się
klasztorach i opactwach. Ten nowego autoramentu wo ewoda, z nazwiska nie kra owiec,
z miny nie wo ak, wypudrowany i wystro ony po wersalsku, choć poddeptany a uda ący młoǳika, pachnący, grzeczniuchny, delikatny, nie wiem coby był począł, gdyby mu
doprawdy przyszło ze szlachtą swo ą ciągnąć na wo nę przeciw poganinowi.
Już zdaleka uśmiechał on się do podczaszyne , ako stały wielbiciel e wǳięków, i zaraz
rozpoczął ancuzką z nią rozmowę, przez w pół otwarte okno karety.
Cześnik Styrpe ko wąsa kręcił w prawo i lewo, przysłuchu ąc się te paplaninie, które
niewiele rozumiał, a tem więce nie lubił.
— Mosanie Jędrze u, rzekł wreszcie zniecierpliwiony z cicha do sąsiada o strzemię,
który zawinięty w wilczurę zębami kłapał, coraz to wypuszcza ąc nogi ze strzemion i w futrze e pod ąwszy zagrzewa ąc — niema co robić, uczmy się taki po ancuzku!
— Co waść pleciesz mości cześniku! Wmości bo zawsze żarty się trzyma ą‼
— Ba! to nie żart! ze wszystkiego widać, że taki na przyszłym se mie wypadnie uchwała, aby wszystka szlachta inacze ak po ancuzku mówić się nie poważyła. — I est rac a!
— Ależ mróz! co za rac a?
— Dale wiǳisz waszeć, senatorowie szlachty nie będą rozumieć, a że rycerstwo taki
zawsze młodsi bracia, będą się musieli starszym akomodować. Słyszę ak pan wo ewoda
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o tem właśnie naraǳa się z naszą podczaszyną. Otośmy wpadli w łapkę panie Jędrze u,
pó ǳiemy na starość do szkół pod ferułę Francuzów.
— Czy waść w nogi nie marzniesz? zapytał pan Jędrze .
— Alboż co? a nie.
— Jakimże sposobem a, choć buty mam wyporkami podszyte, kostnie ę po kolana!
zapytał szlachcic.
— Wszystkiemu temu winno, że waść po ancuzku nie umiesz, odpowieǳiał cześnik ser o; gdybyś parle franse umiał, poszedłbyś z wo ewodą, podczaszyną i tą laleczką
podczaszycem, grzać się w auster i przy kominie.
Kareta podczaszyne uż była pod echała pod wrota auster i i pani wysiąść miała na
zaproszenie wo ewody, gdy gościńcem dał się słyszeć tentent konia puszczonego czwałem.
Oczy wszystkich zwróciły się w tę stronę, a głos akiś zawołał:
— Król eǳie! Król eǳie!
Nie echał ednak nikt eno posłaniec, kozak wo ewoǳiński, który dopadłszy do karety pańskie zakrzyknął:
— Król uż o ćwierć mili.
Rozruch się stał wielki. — Szlachta poczęła się szykować i naraǳać głośno, reszta
zgromaǳonych przybliżać ku karczmie, wo ewoda wskoczył do swo e karety, a podczaszyna postanowiła pozostać przy auster i, oczeku ąc zbliżenia Na aśnie szego Pana.
— Panowie bracia! przez okno powozu wychyla ąc upudrowaną głowę, zawołał złą
dosyć polszczyzną wo ewoda — eǳiemy wszyscy na spotkanie.
— Jeǳiemy! Jeǳiemy! virtim, odpowieǳiano gęsto, i tęgim wyciągnionym kłusem,
cześnik na przeǳie na bułanku, popęǳili wszyscy w ścieśnione kolumnie, niezważaąc na noc i grudę; przed niemi kilku kozaków z kagańcami bliższym przyświecali, dalsi
omackiem i sprytem koni bili się za pierwszymi ak mogli. — W droǳe uż napotkano
pułkownika Słomińskiego, który wszęǳie króla poprzeǳał i konie dla niego zagotowywał. Spytano go ak daleko eszcze król? niedosłyszano odpowieǳi, i konni z karetą
wo ewody posunęli się dale .
Pułkownik przybył tymczasem do auster i, a podczaszyna choć go nie znała, natychmiast synowi poleciła przywitać, a ednemu do pałacu prowaǳić.
— Król daleko? panie pułkowniku, zapytał młody Alﬁer.
— O ćwierć mili.
— Cóż go tak opóźnić mogło?
— Złamaliśmy koło u karety w które eǳie król JMość z księǳem biskupem Smoleńskim, potrzeba było naprawiać.
— Możeby można podesłać powozy?
— Nie! nie! wszystko się szybko ułatwiło, Na aśn. Pan uż się zbliża!
Te słowa, które doszły uszy podczaszyne , widać było, że na nie uczyniły wielkie
wrażenie; serce zabiło żywo, oczy zabłysły, niespoko na spo rzała w taﬂe karety szukaąc w nie zwierciadła, chcąc go spytać, czy przeszłość powrócić może, poprawiła suknie
i westchnęła.
Tymczasem cisza znowu do koła, chłopi tylko spoglądali to na cugi swe pani, to na
żydów, z których się po trosze śmieli, nie wy mu ąc nawet rabina, a Izraelici stchórzywszy
kompletnie, z baldachymem i tortem zdawali się mieć ochotę ukryć się w krzaki. Na
gościńcu w dali migały blaski kozaczych kagańców, a że droga szła ciągle pod wysoką
dosyć górę, światła zdawały się unosić w powietrze, a adący za niemi szlachta, ak orszak
duchów w obłokach migali. Ciemna noc otaczała wszystko, szparki ostry wiatr zadymał ze
wschodu, oczy podczaszyne nieruchomie wlepione w stronę z które się przybycia króla
spoǳiewały, machinalnie poglądały gǳieś w dal, — myśl była gǳieinǳie , w czarne czy
asne , ale żywo pamiętne przeszłości.
Kagańce wciąż unosiły się wyże , drobniały, i uż tylko migały ak gwiazdki maleńkie,
aż z przeciwne strony zabłysły światełka inne, razem zastanowiły się wszystkie… Wiatr
przyniósł długi okrzyk, i kilka wystrzałów smugami czerwonawemi przerznęły ciemności. Widocznie musiały się tam na górze zatrzymać powozy, bo światła im towarzyszące
nieruchomie płonęły w mie scu, podczaszyna oczów z tego nie zwróciła widoku.
— Mó Boże! mó Boże! — mówiła tęskno w duchu do siebie — dwanaście lat! dwanaście lat! a tam tak się zapomina prędko! Starościna Opecka, kasztelanka mazowiecka,
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wo ewoǳicowa mścisławska, i tyle innych, tyle, musiał zapomnieć — kto wie czy mnie
przypomni?
— Co oni tam robią na górze? — dodała głośno, zaczyna ąc się niecierpliwić —
nieznośny ten gbur cześnik prawi pewnie orac ą bez sensu i końca. Czemuż biskup nie
przerwie? czemu uż nie adą?
Nie postrzegła się, ak sześć karet nowych w te chwili zastanowiły się przy e powozie
przed auster ą — były to panie z sąsieǳtwa, uż od dawna zgromaǳone i ubiera ące się
w pałacu, które po długie toalecie dopiero w ostatnie chwili nad echały, razem z podczaszyną króla powitać. Szczebiotanie tych po większe części młodych i świeżych kobiet,
które się nagle ukazały do koła z okien karecianych, przerwało dumanie podczaszyne .
— A król? a król? — ozwały się zewsząd przybyłe — Madame! Comtesse! et le Roi?
Te uparte dopytywania o króla z ust świeżutkich, przykro zabrzmiały w uszach gospodyni, zdawało e się, że wszystkie te twarzyczki, wcześnie uzbroiły się w słoǳiuchne
słowa i uśmiechy, aby e wydrzeć spó rzenie króla, aby go od nie odciągnąć.
— Que sais-je? — odpowieǳiała niedbale, chowa ąc się w głąb powozu swego.
I smutek osiadł na e skroni, spuściła głowę.
— O ak one wszystkie brzydko, bezwstydnie zalotne — zawołała w duszy — dla tego
że to król, każdaby rada go sobie pociągnąć. Myślą tylko akby go usidlić, akby kupić
sobie tytuł kochanki, a kto wie akie tytuły mężom! O to szkaradne! szkaradne, eela souleve
le coeur.
Właśnie w chwili tego cnotliwego oburzenia, światła na dalekie górze poruszać się
zaczęły, nowy okrzyk wiatr przyniósł i podczaszyna prze ęta mimowolnie wykrzyknęła:
— A! król eǳie! król eǳie!
Co się tam ǳiało w karetach, opisywać nie bęǳiemy, ale to pewna, że wszystkie panie
ęły stro e poprawiać i oczyma, braknących na nieszczęście szukać źwierciadeł, młodsze
drżały, starsze były zadumane, poważne matrony wzdychały.
Gromady wie skie ustanowiły się zaraz pod przewodnictwem sołtysów z obu stron
w azdu do alei wiodące ku domowi, naprzód wystąpili starzy poważni gospodarze z chlebami, żydowski kahał zawsze z baldachymem, korzysta ąc z za ęcia tego stanowiska przez
wieśniaków, wysunął się przed nich, z wyraźnym zamiarem wzięcia kroku przed kmieciami.
Szmer dał się słyszeć w ciżbie, kilka podniosło się głosów, poczęto traktować, gdy
w tem o sta ę uż zagorzały światła, zatętniał gościniec i powozy królewskie szeregiem
idące, ukazały się na gościńcu. Żyǳi utrzymali się przy zdobytym fortelem placu, podczaszyna i syn e wyskoczyli z karety na podesłane im niedźwieǳie, przez ha duków
rzucone.
— Król! Król! — wołali uż wszyscy.
Jakoż na ten raz nie omyliły się wykrzyki, i Na aśnie szy Pan w istocie zbliżył się adąc
w karecie z księǳem biskupem Smoleńskim.


Poprzeǳali go w mnie szym powozie enerał Komarzewski z ad utantem J. kr. Mości
panem Arnoldem Byszewskim, owym to sławnym handlarzem koni, co się potraﬁł dobić
z małego sługi na większych łask i zaszczytów; potem echał książę Józef karetą króla,
dale podkomorzy Brański z drugim ad utantem i długi szereg powozów — dwór, przybocznych, kancelar ą, garderobę i sługi w sobie mieszczących. Orszakowi towarzyszyła
szlachta konno, odǳiał wo ewoǳińskie dworskie milic i, kilku wyższych urzędników
ziemskich i liczne poczty panów, którzy od wo ewóǳtwa do wo ewóǳtwa króla przeprowaǳali i otaczali.
Stanisław-August, przywykły uż do podobnych po droǳe swe atency , bo go te
spotykały kilka razy co ǳień, zobaczywszy światła, iluminac ą, karety pań i sto ącą na
droǳe całą liǌą wystro onych kobiet, rozkazał zatrzymać się powozom. A choć mu się nie
barǳo wysiadać chciało, pełen zawsze galanter i dla płci piękne , wysiadł z ks. biskupem
Smoleńskim naprzeciw podczaszyne , i uprzeǳa ąc kilku słowy ancuskiemi, naǳwycza
uprze mie ą pozdrowił.
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Na twarzy podczaszyne znać było wielkie wzruszenie, podobne do silnego i prawǳiwego uczucia — niespoko nie zwróciła oczy na króla wśród komplementu ancuskiego,
którym go także witała, i drżącą ręką wskazała na syna, przyklęka ącego do ucałowania
podane łaskawie ręki królewskie .
— Na aśnie szy Panie — odezwała się — est to potomek roǳiny, która zawsze
służyła wiernie tronowi W kr. Mości, pragnący także krew swą przelać, by dowieść że się
od nie nie odroǳił.
— ǲięki Bogu — z uśmiechem odparł Stanisław-August, przypatru ąc się z za ęciem pięknemu młoǳieńcowi, który cały zarumieniony z ziemi powstawał — nie ży emy
w czasach, w którychby oﬁary krwawe były potrzebne. Syn pani niech mi tylko obycza em
przodków da serce swe, a inne oﬁary, da Bóg nie będę wyciągał od niego.
— To serce miałeś uż i masz, Na aśnie szy Panie! bo wszystkie twych poddanych do
ciebie należą! — rzesko i przytomnie odezwał się Alﬁer.
Król łagodnie się na to oświadczenie uśmiechnął pogląda ąc na matkę i syna, a że
wypadało mu widać powieǳieć eszcze eden komplement, dodał z cicha.
— Mó Boże! któżby to powieǳiał, że takiego uż pani masz syna! zaledwie zda e się
e bratem.
Żywszy rumieniec oblał lice podczaszyne , ale w tem wo ewoda, który marzł we aczku mater alnym, przypomniał że i Na aśnie szemu panu chłodno być mogło.
— Racz Wasza królewska Mość przy ąć ubogą gościnę w domu, który cały ci est
oddanym — odezwała się podczaszyna.
— Wǳięczen estem mo e droǳe, że mnie tu przywiodła! — grzecznie rzekł Stanisław August. — Kochana podczaszyno, prowadź-że mnie i nie ziębnĳ.
— Król tych słów domawiał gdy z baldachymem i rabinem siwym na czele przysunęli
się żyǳi, niosąc tort i domaga ąc się przystępu.
Biskup Naruszewicz chciał ich zbyć żarcikiem, ale to nie tak łatwo z żydami, którzy
niechcąc zrozumieć uda ą że nie rozumie ą; rabin miał pretens ą do retoryki, i wielkim
rozpoczął głosem:
— Na aśnie szy Panie!
— Kochany rabbi — rzekł biskup — żadna mowa przy emnie szą być nie może Jego
królewskie Mości Panu naszemu na miłościwszemu, nad ciepłą izbę…
Rabbi niedosłyszawszy przy ął to za komplement, ukłonił się tylko, zastąpił drogę
i rozpoczął powtórnie:
— Na aśnie szy Panie! Jako powieǳiano est w Piśmie świętem i prorokach…
— Powieǳiano, powieǳiano — przerwał biskup donośnie — nie bęǳiesz nuǳił
pana twego — da cie tort i pozwólcie się pożegnać.
Rabbi eszcze nie zrozumiał i rozpoczął po raz trzeci:
— Tyś est ten w którego oczy wlepił naród izraelski.
— Na aśnie szy Panie, to nie żarty, ucieka my bo nas oczyma z eǳą — zawołał biskup — panie rabinie dalszy ciąg odkładamy do przyszłe da Bóg wizyty królewskie ,
a tymczasem ses ą solwu emy.
Król wsiadł był uż do karety, a żyǳi chcąc czemkolwiek powetować stratę mowy,
którą rabinowi w sposób tak gwałtowny ucięto, zakrzyknęli głosem ogromnym:
„Vivat Na aśnie szego! Pana naszego Stanisława Augusta.”
Intenc a była na lepsza, choć improwizac a niedosyć poprawnie się udała.
Wiǳąc że uż król rusza ku pałacowi, pospieszyli i włościanie do karety z chlebem
i solą, od których że się mowy nie obawiano, przy ął Na aśnie szy Pan oﬁarowaną bułkę,
w skromny obwiniętą ręcznik, poǳiękował, — i cały szereg powozów na dany znak,
dźwignął się oświeconą przepysznie ale ą ku pałacowi, który gorzał w dali brylantowemi
obsypany światłami.


Komuż nie są znane rysy twarzy Stanisława Augusta? Pęǳel Bacciarellego, Lampiego, Le
Brun’ów i tylu innych malarzy owego czasu, odwzorowywał e niemal co kilka miesięcy,
tak że od młodych rysów , do znużone i smutne twarzy , wszystkie przemiany tego oblicza zostały na płótnie, na papierze, w marmurze, a u wielu eszcze żywych,
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w wierne dotychczas pamięci. W kra u i za granicą niemal co roku nowe się ukazywały
portrety królewskie, aż do tego pośmiertnego uż sztychu, w którym król opromieniony spoko em akiego w życiu nie doznawał, zda e się na ziemię z politowaniem poglądać.
Dwa zwłaszcza z tych mnogich wizerunków oǳnacza ą się fantaz ą obmyślenia i wyrazem
twarzy, stanowiąc akby dwie epoki w życiu ego, choć krótki czas e od siebie przeǳiela.
Na ednym, Stanisław sieǳący nad stołem, w ręku trzyma klepsydrę, akby e pytał czy
mu eszcze wiele pozostało goǳin szczęśliwych; twarz zamyśloną iskierka naǳiei opromienia, a godło dodane świadczy, że miał otuchę w przyszłości. Lucebit lumen de Coelo!
Na drugim prawie tak samo sieǳący król, ale z klepsydry ostatki goǳin zakreślonych
losem wyciekły; zdala widać niebo zachmurzone i przez obłoki wyciska ący się blady akiś
wymodlony promyk ma ącego uż zagasnąć słońca. Twarz Poniatowskiego pełna smutku,
zamyślenia, prawie męztwa wydobytego boleścią; a na karcie przed nim ta emnicze leżą
słowa quaesivit coelo lucem.
To oblicze było właśnie twarzą, z aką król echał teraz w swą podróż. Nie był to
młody ów, wesół, swobodny, zalotny, o miłostkach, o sztuce i poez i marzący tylko pan
exstolnik, którego niegdy posłowie przybywa ący zastali z pęzlem w ręku malu ącego swą
liber ą koronacy ną; nie był to ów wielbiciel licznych piękności co dwór ego otaczały, nie
amator-artysta, nie literat-poeta, ale do rzały mężczyzna, na którego licu wypiętnowała się tęsknota zmarnowanego i zakłóconego życia. Piękne i wspaniałe postawy, wielce
szlachetnych i arystokratycznych rysów twarzy, dobrotliwego wyrazu ﬁz ognom i, aż do
zbytku może wyda ący powierzchownością miękkość wroǳoną charakteru, — Poniatowski nosił uż we wszystkich rysach królewskiego swego oblicza, akieś piętno żałoby, które
panowanie ego wycisnęło na kra u całym. Znać w nim było człowieka co musiał walczyć,
nie będąc do walki stworzony, — cierpieć, nie umie ąc znosić boleści, — milczeć, gdy
usta pragnęły się szczerze otworzyć; człowieka, który nie wierzył w żadną przyszłość i żył
do dniową egzystenc ą, z bo aźnią przewidu ąc, rychło li na piąty akt dramatu, którego
był bohaterem, czarna zapadnie zasłona. Zużyty zawcześnie ciałem i umysłem, wyczerpany z uczucia i zapału, zimno akoś, litośnie, czasem niemal szydersko poglądał na świat
i luǳi, w których święty eszcze pałał ogienek. Nawet miłość, to uczucie, co ostatnie
drzwi pustego serca zamyka, uż było z piersi ego wyszło; pozostały wspomnienia, potrzeba rozrywki, szumu, gwaru i luǳi. Mało kto ǳiś po mu e dla czego król naówczas
otaczał się w poufalszem swo em pożyciu ludźmi niewielkie wartości moralne , dowcipnisiami, śmiałymi pochlebcami co doń ęzykiem tylko a nie sercem mówili, ale to łatwo
tłómaczyć się da e tą potrzebą posłuszne zachceniu wrzawy, szumu i śmiechu, która na
zawołanie powstawała i cichła. Widywano go często u łoża w ta emne komnacie na kolanach we łzach, ze złożonemi rękoma; on prosił wówczas Boga o wiarę, o trochę życia,
o odrobinę akie kolwiek naǳiei, które sam w sobie wyrobić nie mógł; — on modlił się
o iskierkę, by nią podsycić resztę martwych dni bez barwy i wǳięku. Lepsza była rozpacz
od takie odrętwiałości, ale i na nią zdobyć się nie mógł. Przed ludźmi, akby wstyǳąc
się tych ran duszy, król bywał wesół i dowcipny, ale na zimno, z musu, nic go prawǳiwie
wzruszyć, nic rozdrażnić i pogniewać nie mogło. Resztką właǳy i złota stwarzał sobie
cuda, przyciągał rozkosze, kupował niespoǳianki, cóż kiedy uż ani się im ǳiwić, ani ich
użyć nie mógł!
Pomimo starannie skrywanego stanu umysłu i serca, na twarzy ego czytać było łatwo,
że go uż nic nie obchoǳiło. Usta mówiły, uśmiechały się formami uczucia, ale wiało
z nich pustką; oczy patrzały szklannym wzrokiem, na czole wzniosłym wisiała nieruchoma
chmura esienna, z które nawet burzy nie można się było spoǳiewać — niosąca tylko
mgły i ciemności. To też wzrok podczaszyne , która od lat dwunastu, od pobytu swego
w Warszawie, nie wiǳiała króla, nie nalazł w Poniatowskim ideału, który w e sercu
pozostał.
Było to eszcze też same co przedtem oblicze, ale akby blado, niesmiałą ręką artysty
narzucone na płótno, a nie ożywione duchem ego; coś na kształt pośmiertne maski
pomalowane barwami życia.
— Mó Boże! — mówiła do siebie wraca ąc — akże się odmienił, ak wiele musiał
przecierpieć! Oczy ego mówić uż zapomniały, usta nie umie ą się uśmiechać. Na co się
roǳić świeżym, wesołym, pięknym, kiedy tak rychło gasną świeżość, wesele i wǳięki.
Ale da my dumać podczaszyne , a spó rzy my na resztę królewskiego dworu.
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Książę Józef, synowiec królewski, był naówczas eszcze dwuǳiesto czteroletnim młoǳieńcem, w którego pięknych pełnych życia rysach, rozlewała się energiczna dusza. Stracił on późnie nieco te potęgi młoǳieńcze , gnuśnie czas akiś niewieście ąc, dopóki znów
nieszczęśliwe wypadki powołu ące do czynu, nie dały mu oręża w dłoń, nie wlały ognia
w duszę. W te chwili był to młody, w całym znaczeniu wyrazu młody książę — życie mu
się śmiało, wabiły kobiety, szumiała w koło hulanka, tyle miał przed sobą naǳiei, tyle
nieszczęść do spróbowania i przebycia. Wszystkie panie których był ulubieńcem, unosiły
się nad ego pięknością, zupełnie w smaku wieku; a kiedy z Potocką tańcował, tłumy się
zbiegały patrzeć i poklaskiwać idealnie nadobne parze. Mamy ego portrety z tamtych
czasów przez John’a i Pichler’a: twarz na nich ładna, więce niż piękna, sympatyczna,
miła i pełna wyrazu słodyczy. Z dworzan otacza ących o których kilka słów tylko powiemy, na pierwszym planie, nieodstępny króla towarzysz i niewyczerpany pochlebca, stał
ksiąǳ biskup Naruszewicz, ex ezuita, exnauczyciel w Wilnie i Warszawie, exproboszcz
Niemeńczyński — z lirą zawsze stro ną do ody na cześć Na aśnie szego, z usty gotowemi
do dowcipnego żarciku, histor ograf pańskie podróży, pocieszyciel w chwilach tęsknoty,
prałat zresztą niepospolitych darów umysłu i serca, trochę idący za wiekiem w którym
żył, rad natrząsa ący się ze swo e i mnisze sukni, nie unika ący tłustego dwuznacznika
w rozmowie ani hulackiego towarzystwa, i częście podobno ma ący do czynienia z Horac uszem niż z brewiarzem, z Tacytem niż z Ewangeǉą. Twarz ego, którą uszlachetniały
nieco ubiór i w tył zarzucone włosy, nie miała rysów staroszlacheckich, choć roǳina
Naruszewiczów należała z dawna do na pierwszych w Litwie i z na dostonie szemi była
skoligacona — typ to był dość pospolity, starty, nie piękny, ale dwo e oczu dowcipnych
i usta pełne myśli, ożywiały go i wyrazem zastępowały, co w rysach zabrakło. W obe ściu, nadała mu dworszczyzna powagę i pokorę, które się tu nauczyć, coǳienną miał
zręczność.
Postać enerała Komarzewskiego, który niedawno tyle miał kłopotu z procesem gorszącym awanturnicy Diugrumowe , człowieka nieznanego pochoǳenia i początków, niczem się krom wielkie rezolutności, śmiałości i dobrego tonu nie oǳnaczała. Zimna
krew człowieka co bywał nie raz na wozie i pod wozem (a racze na stole i pod stołem
po nie edne hulance), wielkie panowanie nad sobą, pewien roǳa cynizmu dobrego
towarzystwa, który był cechą czasową owe tężyzny Stanisławowskie — nadawały mu
właściwą ﬁziognom ą po które łatwo poznać było ulubieńca.
Arnold Byszewski, niegdyś ak plotkarze mówili po cichu, poko owiec u pana Cywińskiego, ognistszy był, żywszy, swobodnie szy, bo mu na głowie nie ciężyła polityka.
Miarą ego charakteru mogła być owa awantura po po edynku Branickiego z Casanową,
która swego czasu tyle wrzawy narobiła w Warszawie, gdy Byszewski mścić się chcąc na
winnym, o mało wszystkich nie pokaleczył w Warszawie zna du ących się włochów.
Podkomorzy Brański, wychowaniec wieku, na wiernie szy obycza ów ego reprezentant, rozpasany hulaka, karciarz i niepohamowany rozpustnik, przy wǳięczne barǳo
powierzchowności, zgniły był wewnątrz i zepsuty do niewypowieǳenia: edno eszcze
uczucie honoru tlało na tych ruinach cnót wszystkich, wszystkich narodowych przymiotów, spalonych na oﬁarę ciału i sprawom ego. Młody, a uż całkowicie zużyty w namiętne
grze, które szału nigdy powściągnąć nie umiał, szukał eszcze akiegoś gorączkowego zaęcia; traﬁło mu się nieraz do szeląga i do ostatniego zgrać pierścionka, postawić na kartę
powóz którym przy echał, konie, luǳi i wy ść z szulerskie askini gołemu ak święty
turecki. Naówczas przy aciele liczni i famiǉa, która do niego była barǳo przywiązana,
a którym odpłacał tylko tem, że się do nie w zrospaczonych razach udawał, ratowała go
czem i ak mogła. Podkomorzy na akiś czas gry się wyprzysięgał, a w tyǳień na dale
sieǳiał znowu za zielonym stołem.
Nie bęǳiemy się zresztą rozciągać nad obrazem królewskiego dworu, który dość był
liczny i pozornie świetny. Nie było widać ani edne twarzy coby powagą, wielkością, heroizmem aśniała na wyżynie czasów i okoliczności. Król musiał się otaczać pochlebcami,
bo w niczy e rady nie wierzył, a luǳi łatwych do coǳiennego potrzebował życia, ak do
strawności po obieǳie śliwki, które mu regularnie przynoszono. Cisnęli się i zagraniczni awanturnicy i domorośli adulatorowie, niemyślący wcale ak się ta hulanka skończyć
może, gdy kapelli stróny się porwą i ręce zmartwie ą. — Aby ǳień do wieczora! to było
hasłem wszystkich co króla otaczali, a byle kto co zarwał akkolwiek, pochwycił i cieszył
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się zdobyczą. Po za dworem króla byli wszyscy luǳie z wiarą, z myślą, uczuciem głębokiem, z naǳie ą niepokonaną i zapałem nieostuǳonym, a edna twarz taka warzyła
i mroziła swo em ukazaniem się na weselszą biesiadę pieczeniarzy. — To nazwanie uż
naówczas poczynało być stosowane do wszystkich poufałych adherentów królewskich,
chociaż późnie dopiero głośnem się stało, gdy przeciwnicy ich przybrali na se mie imię
patrjotów. Nie można też było w istocie dobrać lepszego nazwiska dla ówczesnego królewskiego dworu.
Byłyć tam umysły bogato obdarzone, luǳie z wielkim dowcipem; z nauką, poeci,
artyści, ale całe te ciżbie brakło tego co i naukę i talent i dowcip i poez ą uszlachetnia,
podnosi, uzacnia — brakło charakteru i powagi. Wszyscy tam życie luǳkie, sprawy kra u,
cnotę i wiarę, obracać byli przywykli w żart nieustanny, w krotochwilę zabawia ącą, i nie
było rzeczy z które by ktoś nie skorzystał dla popisania się z dowcipem.
Dowcip popłacał nad wszystko, to też wyrazem całe owe literatury na energicznie szym ǳiś, zostały satyra, paszkwil i epigramma.
Jeśli na chwilę zmuszono ich brać co na ser o, łacnie się pogniewali niż oburzyli, zniecierpliwili racze niż zaboleli. Wśród takie atmosfery miłem być mogło życie dla tych,
co nigdy nie spo rzeli wyże nad siebie i głębie w serce swo e; miło być mogło spęǳić
z niemi wieczór, bo towarzystwo to oǳnaczało się na wykwintnie szym tonem i polorem europe skim aż do przesady wytwornym, — ale naza utrz po pĳanych uściskach,
wyśmiano by tego coby się dopominał o dowody zaprzysiężone wczora przy kieliszku
przy aźni. Zdrady miłośne, plotki złośliwe ubrane, wyśmiewania zaoczne, nie liczyły się
tu nawet, tak były pospolitą strawą; śmiano się z nich, bawiono niemi chwilę i zapominano dla nowych. Część niewieścia dworu nie była lepszą niestety! kto wie czy gorszą nie
była? Nigdy może rozwolnienie obycza ów, a racze zupełna obo ętność na wszelkie decorum, na obowiązek i cnotę, nie doszły do tak wysokiego stopnia. Mężowie mieli sobie za
punkt honoru dozwalać żonom, á la française, na nieograniczeńsze swobody, wstyǳąc
się zarówno przywiązania i zazdrości; liczyli tylko kochanków pań swoich, ak się obrachowywa ziewa ąc belki pułapu; panie też mieniały ich ak suknie, rzucały ak rękawiczki,
brały ak się bierze wstążki lub koronki, gdy się podoba ą w sklepie.
Dla nikogo to nawet nie było ta emnicą, bo całe miasto mówiło naza utrz o każdym tryumﬁe i upadku. Rzadko nawet to wywoływało po edynek, a ten racze się odbył
za aktorkę lub nieznaną aką ǳiewczynę, niżeli za żonę. Rozwody wreszcie nie zwracały
oczów ani uwagi niczy e , bo w owym czasie biorąca rozwód kobieta, uważała się eszcze za skrupulatkę, gdy i bez niego mogła żyć sobie z kim chciała. Zły przykład z góry,
te obycza e krzewił i rozpowszechniał; od króla poszło zgorszenie do panów, od panów
przeszło do zamożnie sze szlachty, do mieszczan wielkich miast, obiecu ąc ak wszelka
zgnilizna rozszerzać się coraz dale a dale .
Niech nikt nie sąǳi, byśmy tu czarnemi przesaǳali barwami. Współcześni pisarze,
pozostała korespondenc a, aż nadto dowodnie świadczą że tak było. Szał dochoǳił do
na wyższego stopnia, ak w owym Rzymie cezarów, co chyląc się do upadku, koniom
oddawał cześć boską, a z kaziroǳtwa i nierządu szukał chluby po ulicach… Ale tamto
było rozbestwienie zwierzęce, przy swe szkaraǳie coś olbrzymiego ma ące; tu chłodna
pokrywka wykwintnego poloru, szczególną barwę nadawała temu szaleństwu na zimno,
rozpuście bezsilne , zepsuciu grzecznemu, uśmiechnionemu spoko nie ak cnota, a zastygłemu ak lód. ǲiwny to zaprawdę był czas, biedni to luǳie byli, których tak Bóg
pokarał zapomnieniem wszystkiego co święte, co wielkie i piękne: miotali się nieszczęśliwi w nieustannym wysiłku, chcąc pochwycić roskosz, która z przed ust ich uciekała,
lub ak owoc z nad martwego morza, rozsypywała się w proch i zgniliznę; uśmiechały się
usta, a wewnątrz duszy padały łzy gorące, których powieki zaschłe wyrzucić z siebie nie
mogły.


W ganku pałacowym spotkała Na aśnie szego pana gospodyni na czele wszystkich dam,
części szlachty która pospieszyła uprzeǳić powozy, urzędników i dosto nie szych sąsiadów. Pałac oblany był blaskami iluminac i, od przedsienia począwszy zdobiły go i wonią
wiosenną napełniały kwiaty, wśród których mitologiczne posągi, prześliczne w białych,
   Djabeł



kształtnych unosiły się grupach. Z edne strony Amor i Psyche, z drugie Jupiter z Ganimedesem, wychylały się z zieleni.
Król zastanowił się w progu niebieskie sali, i czy to że go w istocie piękność e uderzyła, czy że znów poczuł się obowiązanym do komplementu rzekł z uśmiechem pełnym
przymilenia:
— Ale za prawdę, pani tu mieszkasz po królewsku, ten salon nie oszpeciłby stolicy
stolic, Paryża!
Podczaszyna uśmiechnęła się zarumieniona, a dworzanie króla, echem przesady, poczęli na wyprzódki wtórować ego pochwałom.
Cały ten orszak złożony z kobiet po większe części pięknych, z mężczyzn młodych
lub młodość uda ących, rozlał się teraz po gmachu, nowe mu da ąc życie. Tylko szlachta
kontuszowa, nie wieǳieć dla czego, przez akieś uczucie odosobnienia, zbiła się w kupkę
i odstrychnęła machinalnie od dworu i ancuzkiego towarzystwa, trzyma ąc na ustroniu,
pogląda ąc tchórzliwie, prawie smutno.
Król egomość poǳiwia ąc piękności salonu, zapragnął obe ść pałacowe apartamenta,
domyśla ąc się w nich zapewne więce eszcze cudów i wǳięków. Gospodyni zdawała
się tem niezmiernie uradowaną, i wybrana garstka, poszła za Stanisławem Augustem,
który eśli nie był wesół w duszy, to wybornie odegrywał wesołość, ożywienie, a nawet
podbuǳoną ciekawość. Cóż miał robić?
Za wielką salą weszli naprzód do mnie szego poko u, który cały od góry do dołu zawieszony był obrazami na przednie szemi włoskie i ﬂamanǳkie szkoły. Był to nie wielki
gabinet, bo z dwóchset płócien małych rozmiarów składa ący się, ale i po nocy poznać
było można, że się nic nie wcisnęło dla zapchania próżnego mie sca. Prawǳiwy znawca ze
czcią dla sztuki dobierał każdy obraz, i z wyboru ich prześliczną, ciekawą utworzył całość.
Stanisław August wielki miłośnik i znawca malarstwa, sam artysta (w chwilach nudy
i zmęczenia), z wielkiem za ęciem rzucił okiem po ścianach, i znowu wykrzyknik obił się
o uszy uszczęśliwione gospodyni.
— A to cuda prawǳiwie! pani tu masz arcyǳieła! Albo się mylę, lub to prawǳiwy
i przepysznie dochowany Corregio — Corregio akiego nie mam ani a, ani nikt w Polsce‥‼
— Ten szczęśliwy Corregio czekał tu tylko ażebyś go Na aśnie szy panie, godnym
swe królewskie galer i osąǳił! szybko odpowieǳiała podczaszyna.
— Bęǳie to dwo ako perła mo ego zbioru — rzekł król schyla ąc głowę, ako arcyǳieło mistrza i ako z rąk twych pani, pamiątka. A Baciarelli! co też powie Baciarelli,
żem w droǳe dostał Corregia. Król zastanowił się trochę, akby chciał przypatrywać się
innym obrazom, ale prędno myśl mu odeszła.
— To trzeba by wiǳieć po dniu, odezwał się zawraca ąc — zbyt wiele ginie piękności,
choćby przy takiem oświeceniu akiem są piękne twe oczy, kochana podczaszyno — dodał
cichutko z uśmieszkiem galanter i pełnym.
— Na aśnie szy Panie, odpowieǳiała równie cicho gospodyni — oczy te we łzach
zagasły, i źle uż ǳiś świecą. Westchnienie które przerwał azes księǳa Naruszewicza,
zmienić się musiało w uśmiech.
— Gdybym nie oglądał świeżo, odezwał się biskup zsiniałych nosów i zamarzłych
wąsów braci szlachty, myślałbym na Herkulesa, że cudem akim zabłąǳiliśmy do Włoch,
N. Panie.
— Lub do kra u czarów, dodał Stanisław August postępu ąc naprzód.
Pokó następu ący był roǳa em gabinetu różnych osobliwości, któremi się naówczas chętnie panowie i panie zabawiały, bo modą było udawać uczoność i badać naturę,
zastępu ącą nieobecnego na nieszczęście światu temu Bogu. Był to roǳa nabożeństwa
modnego w XVIII wieku. Gabinet pani podczaszyne , oǳnaczał się nietylko istotnem
bogactwem osobliwości natury i doborem machin, ale nader wikwintnem ich urząǳeniem.
Sza, stoły marmurowe, mahoniowe półki, były misternie w piękną ustro one całość.
Kamienie szlifowane świeciły z za szklannych pudeł, w których systematycznie ułożone
były! Piękny dobór muszli, kollekc a motylów, wypchane ptaki i zwierzęta, na świeższego
wynalazku machiny ﬁzyczne do różnych doświadczeń, zalegały każdy kątek, tak ich tu
było pełno.
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— A tu znów co innego! z cudów w cuda nas pani prowaǳisz! a czegóż tu nie ma!
rzekł N. Pan.
— To drobnostka N. Panie, odpowieǳiała dumnie ąc ednak pochwałami podczaszyna — nie byłabym śmiała pokazywać tego gabinetu naukowego mego syna, gdyby
przezeń dale nie prowaǳiła droga. Na wsi wychowu ąc ǳiecię, obe ść się bez tego nie
było można.
— Ależ i pół tuzina nauczycieli, musiałaś pani razem z temi osobliwościami sprowaǳić, dla ich eksplikac i — dodał Stanisław August.
— Szczęściem, odpowieǳiała szybko, szuka ąc kogoś oczyma pani domu — traﬁł
mi się nieoceniony człowiek, co stu innych zastąpić potraﬁ, edyny w swoim roǳa u, bo
powieǳieć mogę, umie ący doskonale wszystko… choǳąca biblioteka, do tego człowiek
na lepszego tonu i Francuz — skarb, istny skarb!
Biskup drobineczkę usta przygryzł nieznacznie.
— Chciałam by miał właśnie tu szczęście być przedstawionym Wasze królewskie
Mości — gǳież est Labe Poinsot?
— Radbym mu poǳiękować za staranie z akiem mnie i kra owi pożytecznego wykształcił obywatela — dodał dosyć zimno król, który poczynał się uż nuǳić i ukradkiem
spoglądał na Naruszewicza, akby wzywa ąc ratunku z toni. Biskup zdawał się odpowiadać
oczyma i gestem królowi.
— Nulla redemptio N. Panie! kielich wypić do dna, nic nie pomoże.
Z awił się w porę Labe Poinsot, i cały zgięty, wyłamany, pokorny ak liść esienny
upadły na ziemię, ucałował białą rękę królewską. Król znalazł w magazynie podróżnym
akąś grzecznostkę dla niego, i ruszył dale , spoǳiewa ąc się uż rychłego końca ogląǳin,
ale się mylił niestety.
Po gabinecie histor i naturalne i ﬁzyki, nastąpiła przepyszna daktyliotheka i gazophyllac um, a że Stanisław i starożytne kamea i numizmata lubił i zbierał, musiał się tu
dłuże zatrzymać. Nie spoǳiewał się wcale rzadkości które tu znalazł, co chwila wykrzyku ąc z poǳiwienia i obraca ąc się po konﬁrmac ą do Naruszewicza.
— Księże biskupie, wstyd nam z Albertandim, wstyd! Patrz co to za Lisymachus!
aki typ, akie dochowanie — a to est onyks przepyszny — gǳieżeś to pani pozdybywać
mogła — raritates! na poczciwość!
— We Włoszech! odpowieǳiała podczaszyna akby od niechcenia.
— No — rzekł król odchoǳąc, teraz musimy się od tego oderwać, ale utro rano
daktyliothekę z księǳem biskupem przewartu emy.
Naruszewicz z pokorą się ukłonił, i niespoko nie spo rzał na drzwi oświecone sali,
które głąb’ ta emniczy, przerażał go widocznie. Król pospieszył dale wiǳąc, że przegląd
daleko poprowaǳić może.
Następowała biblioteka i zbro ownia razem.
Zbiór ten ksiąg mógł liczyć przeszło ǳiesięć tysięcy woluminów, po większe części
ancuzkich, włoskich, a w barǳo małe liczbie polskich, gdyż podczaszyna bibliotekę po
Ordyńskich, installu ąc nową, nabytą w Paryżu, sprzedać kazała hurtem nie wiem komu,
aby te barbarzyństwo mie sca ﬁlozofom nowym nie zabierało.
Nowe tedy wykrzykniki króla i biskupa, nad pięknym ksiąg doborem i smakownem
ich urząǳeniem, nad wspaniałemi zbro ami i starożytnemi pamiątkami, co ściany i górne
szaf gzémsa ozdabiały.
Zdawało się nareszcie, że przegląd pałacu był ukończony, i że na ten raz nic nie pozostawało, tylko powracać, by się czemś orzeźwić i posilić. Pora była barǳo pomyśleć
o żołądkach.
Właśnie się i król JMość skręcał uż chcąc wychoǳić, gdy niespoǳianie, ukryte drzwi
stanowiące całą ścianę biblioteki, akby niewiǳialną poruszone siłą rozwarły się, wielki
blask z nich uderzył, król się zastanowił i u rzał przed sobą długą ulicę zieloną, oświetloną
lampami alabastrowemi, zwieszonemi od uma onego stropu, a w końcu e , daleko, —
coś ta emniczo połysku ącego…
Podczaszyna uśmiechnęła się wǳięcznie, skłoniła się, wskazała drogę, i zaprosiła króla
dale .
— Idźmy więc na te Elize skie pola wśród których duchy akieś błąka ące się spostrzegam, rzekł Stanisław poda ąc uprze mie rękę gospodyni.
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— Jakkolwiek piękne i miłe mogą być duchy, odezwał się ksiąǳ biskup do enerała
Komarzewskiego po cichu — wolałbym akie pieczone mięso zobaczyć.
Cały orszak towarzyszący królowi, postępował za nim i podczaszyną, ulicą z drzew
cytrynowych, pomarańczowych, laurów i granatów ustawioną przez barǳo długą oranżer ę. Zamyka ąca ą ściana ubrana była w kształcie zielone altany, pod tą stał z darni
ołtarz, a na nim paliła się oﬁara, przed aśnie ącą z lamp różnobarwnych cyą J. K. Mości, i koroną z napisem meralu koronacy nego:
„Hanc jussit fortuna mereri.”
Sześć panien cudne urody, w białych pół przezroczystych sukniach, ubranych w girlandy kwiecia, wiły wieńce i rzucały e pod stopy królowi. Nareszcie, na doskonale urząǳonym obłoku, spuścił się geniusz w postaci maleńkie ǳieweczki nad głową królewską
i złożył na nie lekko wieniec bluszczu, lauru, dębu i nieśmiertelniczek razem splecionych, który Stanisław trwożny o yzurę wziął w rękę zaraz, cału ąc zań białe paluszki
gospodyni.
Geniuszowi udało sie bez szwanku podnieść nazad z obłokiem.
— To Olimp, rzekł król, a nie Elizu pola — bo i bóstwa wiǳę. — …
Wtem poczęła się na cześć króla ułożona przez Labe Poinsot, który i wiersze i muzykę utworzył, kantata ancuzka, odśpiewana przez owe ǳiewice, przy akompaǌamencie
ukrytego za drzewami klawicembału. Poniatowski eśli nie uczuł, bo to mu trudno było
— to przyna mnie doskonale uczucia radości umiał wśród tego przy ęcia odegrać. Dwór
poklaskiwał ochoczo, biskup szukał komplementu nie zbyt wysłużonego, ale go akoś
wynaleźć nie mógł, i odłożył na po wieczerzy.
Wraz z pięknemi owemi sześcią bóstwami, które się okazały późnie córkami śmiertelne tylko szlachty i ak proste śmiertelniczki dały się zaprosić na przygotowaną wieczerzę
— wszyscy z oranżer i przeszli kole ą, znów, przez bibliotekę, daktyliotekę, gabinet ﬁzyczny, galer ę i nie eden serdecznie się uradował wiǳąc drzwi przeciwne otwarte, a stół
ogromny wspaniale uż zastawiony do kolac i. Właśnie się do stołu tego udać miano, gdy
Stanisław August uproszony przez gospodynię, aby wieczerzy nie eǳąc chciał wcześnie
spocząć — pożegnawszy gości, przez wybranych poprzeǳony tylko, zniknął.
Dwór tem swobodnie posunął się ku sali adalne , gdy książe Józef stry a zastępu ący,
podał rękę podczaszynie.


Zebrani goście z sąsieǳtwa, wraz z przybyłemi z królem osobami, posiliwszy się niezmiernie wystawnym bankietem, prawǳiwie akby dla monarchy przygotowanym, na którym
nie brakło nic, co tylko podniebieniu, ęzykowi i oczom przy emność uczynić mogło;
(bo pomimo pory roku, na pięknie sze owoce, na rzadsze przysmaki, późne i wczesne,
na półmiskach w koło, wśród roskoszu ących się łakotnisiów obiegały) — wstali od stołu ǳieląc się na grona wedle wieku i ochoty. Jedni poszli za generałem Komarzewskim
do boczne sali, gǳie kosze starego węgrzyna do pĳatyki zapraszały, popisywać się tęgością głów i ob ętliwością żołądków; druǳy za księciem Józefem, przy oǳywa ące się
wyborne kapeli ruszyli do tańca.
Ksiąǳ biskup Naruszewicz nie chcąc należeć wyraźnie do czcicieli bachusowych, po
kilku kielichach i kilku konceptach, cofnął się cicho do przeznaczonego mu apartamentu,
by spisać wypadki dnia tego, w powierzonym mu ǳienniku, który z gorliwością i powagą
histor ografa utrzymywał.
Tymczasem pĳatyka dosyć hałaśliwa i coraz ferworu nabiera ąca crescens cundo —
gdyż po edukac i Sasów, głowy ogromnie wiele znosić mogły i nie łatwo kto spoić się
dawał — ciągnąła się nieprzerwanie pod przewodnictwem kilku szlachty pokrewnych
domu, doskonale umie ących wymyślać zdrowia, mnożyć toasty, wznosić wiwaty i pod
na ǳiwnie szemi pretekstami wznosić do góry kielichy, których niegoǳiło się odstawić
nie wychyliwszy sub paena infamiae. Pito naprzód Na asnie szego, potem księcia prymasa, księcia ex-podkomorzego, wo ewoǳiny Podolskie , marszałkowe koronne , kasztelanowe Krakowskie , potem księcia Józefa, potem dalszych kolligatów, senatu i wielkich
urzędników koronnych i litewskich, szlachty i korony i W. księstwa, gospodyni, e syna,
przytomnych gości każdego z osobna; tandem gdy się assumptu wyczerpało, nastąpiły wi   Djabeł



waty życzeń ogólnych — kocha my się, miłości braterskie , niech się święcą dobre czasy,
czort by bidu wziau i t. p. Przyszło i do oklepanego zdrowia — wszystkich dam przytomnych oczom i sercom, a skończyło nad rankiem zdrowiem w pik złośliwości powszechne
wzniesionem głośno — wszystkich pieczeniarzy! Tak dbano przy kielichach o opinią.
W sali balowe z równą gorliwością powtarzano tańce, ak tam wiwaty i toasty. Szarzało uż, gdy z ostatnim polskim tańcem puszczono się po wszystkich poko ach pałacowych,
aż do oranżer i. Młody Alﬁer doskonale chwilami dotrzymywał gnerałowi Komarzewskiemu do kielichów, to znów księciu Józefowi do tańca. Rzeźwy, przytomny, grzeczny,
uprze my, ochoczy i nad wiek umie ący gospodarować uż w domu, co zapewne we krwi
wziął po ǳiadach, niegdyś sławnych w swem wo ewóǳtwie z domów zawsze otwartych
dla braci szlachty i równie otwartego dla nie serca.
Podczaszyna acz się do końca nie uwolniła od obowiązków gospodyni domu, ale znać
było że e spełniała z przymusem, z akiemś zamyśleniem i nieprzytomnością. Uśmiech e
chciał być wesołym a oko błyszczącem, czoło pogodnem, ale chwilami wpadała w zadumanie, i widocznie ciężar wspomnienia czy zawieǳionych naǳiei, piękną e białą pierś
uciskał, bo się wznosiła westchnieniem.
Może też, choć zawsze śliczną eszcze była i w pośród młodszych nawet ponętną, wesołość ǳiewicza towarzyszek, uśmiechy i szepty nowego pokolenia, do którego przyłączyć
się uż nie mogła, nieprzy emnie ą drażniły. Otaczała ą powaga akaś akby odpycha ąca
wielbicieli — w pośród ma estatu swego była trochę odosobnioną, a obuǳone lepszych
czasów wspomnienia, sercem zatęsknionem miotały.
Niekiedy, choć nikt tego dostrzeǳ nie mógł — łza nawet dobiegała z serca aż do
samych powiek, zakręciła się w nich i wiǳąc że e na ten błyszczący świat wynĳść nie
wolno — powracała nazad do głębi.
Już ustawali znużeni tancerze, uż cichła wrzawa balowa nadedniem, gdy Labe Poinsot,
który nieznacznie ale zręcznie dyrygował wszystkiem, z twarzą ożywioną, uszczęśliwioną,
asną, przybliżył się ostrożnie do pani podczaszyne .
— Spoǳiewam się, rzekł po cichu z pewną dumą, że wasza ekscelenc a nie masz mi
nic do wyrzucenia.
— A! wszystko było prześlicznie! udało się wybornie — estem panu barǳo a barǳo
wǳięczna — z przymusem nie akim odezwała się gospodyni — dokazałeś pan cudu.
— Król zda e mi się był kontent a nawet zǳiwiony trochę.
Gospodyni uśmiechnęła się zimno.
— Król? tak! tak! ale uważałeś pan ak prędko nam zniknął?
— Wszakże W. ekscelenc a samiście go o to prosili?
— Nie sąǳiłam aby mnie tak łatwo wysłuchał!
— Interesa Stanu, a przytem potrzeba spoczynku! W całe podróży mowami, orac ami, deklamac ami nie da ą mu poko u! Spoǳiewam się ednak, dodał Francuz z uśmiechem wyższości, że N. Pan potraﬁł odróżnić mo ą kantatę, od tych pospolitych paplanin.
— O! nie wątpię!…
— Była zda e mi się w na świeższym smaku, i śmiem sobie pochlebiać…
— Istotnie, N. Pan… przypominam sobie, unosił się nad nią.
— Poǳiwiał też urząǳenie galer i, gabinetu, numizmatyki i biblioteki, mam więc
naǳie ę, że Wasza ekscelenc a, które teraz nie będę uż potrzebny, gdy hrabia — (Labe dawał ten tytuł bez braku wszystkim eżdżącym karetą) — gdy hrabia uż na świat
wychoǳi…
— Mówić będę, i wierz mi że wszelkich dołożę starań.
— Pochlebiam sobie, że taki człowiek ak a, dodał Francuz, w kra u takim ak Polska… przydać by się mógł N. Panu.
— O tym interesie wierza mi Labe, nie zapomnę — utro eszcze król ma oglądać
zbiory nasze, wcisnę mu słówko.
Labe skłonił się nizko i poszedł nadskakiwać dworakom, których wcześnie względy chciał sobie pozyskać, zamierzywszy dostać się z pomocą podczaszyne , do kancelar i
króla, z tytułem sekretarza. Nie on tam eden zaprawdę, latał tego wieczora w słodkich
naǳie ach i marzeniach; nie było prawie nikogo w liczbie gości płci obo e , coby sobie
z tego zbliżenia do króla i faworytów ego, nie usnuł akich na przyszłość korzyści. Marzyli edni o starostwach, druǳy o kadukach, o Stanisławie i Orle Białym, o powołaniu
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do dworu, o uplątaniu króla w miłostki, o pokierowaniu się w Warszawie, poselstwie na
se m i nie wiem uż akich honorach, korzyściach lub przy emnościach.
Tak upłynęła noc kołysanym naǳie ami, wśród kielichów i tańca, a sen co na krótko
zamknął powieki szczęśliwych, marzenie ich na chwilę eszcze przedłużył.
Podczaszyna nadedniem uż, w zmięte swe sukni w złote gwiazdki, zrzuciwszy z ramion mglistą zasłonę, padła znużona w krzesło i odprawiła otacza ące ą kobiety.
Czoło e schyliło się w dłonie, wyraz głębokiego smutku e zasępił, łzy niewstrzymywane teraz, spadły na białe e ręce. Szczęściem nie było nikogo co by o przyczynę tych
łez zapytał, komuby się z nich wytłumaczyć było potrzeba.
— Tak, tak, mówiła do siebie w duchu — napróżno marzyłam chwilę, przeszłości
powrócić nie można, ani zwiędłego serca ożywić! Ale za cóż mo e cierpi eszcze tak żywo,
za co ǳiecinnie wzięło igraszkę za prawdę? chwilowy kaprys za niepokonaną namiętność?
Wszystko znikło ak sen, właśnie wtenczas gdy żywszą karmiłam naǳie ę, że wszystko
powrócić może… Ach! głupi kto wierzy ich sercu…
Oni go nie ma ą! oni go nie ma ą!
I z oburzeniem prawie gniewnem podniosła oczy zapłakane; w tem drzwi się otworzyły, zadrżała i lekko krzyknęła podczaszyna, Alﬁer pokazał się w progu, akby wywołane
żywe przypomnienie obowiązków, nowe życia epoki i nowych e naǳiei…
— A! to ty! zawołała podczaszyna kładąc rękę na czole — a tak estem zmęczona,
czego chcesz Alﬁerze?
— Nic nic! tylkom chciał zobaczyć czy mama spi? Co to est? łzy?
— Ale nie! śni ci się chyba! łzy wǳięczności i ukontentowania może, po dniu tak dla
nas pamiętnym.
Alﬁer stanął osłupiały: słowom nie mogąc wierzyć, przyczyny prawǳiwe nie umie ąc
się domyśleć.
— Idź spać, wsta ąc powoli z krzesła i wyciąga ąc ku niemu rękę, zawołała po chwili
matka — a także spocząć potrzebu ę… Barǳoś ty się zmordował?
— Ja? nic a nic. Jedna noc! alboż tak ochoczo ą spęǳiwszy, wśród wesela i śmiechu,
zmęczyć się można?
Gorżko akoś, ale nieznacznie uśmiechnęła się matka.
— Idź spać, powtórzyła po cichu, w twoim wieku nic eszcze nie męczy, ale na przyszłość sił ci potrzeba…
Alﬁer nie mogąc zrozumieć smutku matki i e skwapliwego pozbywania się siebie,
odszedł powoli zamyślony.
W sieni spotkał się ze starym Sienińskim.
— A pan eszcze na nogach! krzyknął stary — niechże a — ak sobie chce, ale
podczaszycowi czas by położyć się i wywczasować choć trochę.
— Dość że wszyscy się uwzięli zapęǳać mnie do łóżka, śmie ąc się rzekł młody chłopak, a a na złość wam wszystkim ani myślę się kłaść — dość na to bęǳie eszcze późnie
czasu.
— Ale cóż JWPan myślisz robić, cały pałac chrapie…
— A! dobrze żeś mi poddał co mam z sobą począć — odezwał się bĳąc po czole Alﬁer
— muszę pó ść do babuni! ona uż pewnie wstała, napĳę się u nie kawy. I tak wczora
z wieczora być u nie nie miałem czasu, a pewnie biedaczka ciekawa i niespoko na.
— No! no! to dobra myśl, odezwał się stary — ale niechże JWPan weźmie co na
siebie, bo przez ǳieǳiniec iść potrzeba, a wiatr smali ak w decembrze…
— Da mi swo ę bekieszę Sieniński.
— Coś to nieprzystało — ze mnie na JWPana…
— A nie plótłbyś, dawa kiedy ci mówię.
To rzekłszy pochwycił ze starego, rusza ącego ramionami, podbity lisami przyoǳiewek i szarpnął się pędem ku oﬁcynie.
Cisza znowu panowała w podwórzu — gǳieniegǳie dogorywały swędliwie lampy,
kopciły dopala ące się światła, spali wszyscy co noc spęǳili na hulance, kręcili się tylko
ciężko i niechętnie, ci co nie poǳiela ąc zabawy, przysposabiać ą musieli dla drugich.
W oﬁcynie u stare pani ( ak ą zwano powszechnie) cicho też było, ale przez żaluz e
i ﬁranki uż światełko błyskało. Alﬁer rzuciwszy okiem na górę, poleciał wschodami.
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W przedpoko u, toż samo ǳiewcze, któreśmy tu wiǳieli z wieczora, klęcząc u kominka i przygotowu ąc ranną kawę, drzemało znowu trochę — blady płomyczek ogniska
oświecał tylko silnie wydatnie sze sprzęty.
Alﬁer drzwi otworzył po cichuteńku, na palcach wsunął się do przedpoko u, przybliżył
się do Agatki i korzysta ąc z e ospałości serdecznie ą naprzód wyściskał.
ǲiewczyna nie krzyknęła nawet, może się domyśliwszy rannego gościa, ale pomimo
cichego skradania się podczaszyca, z drugiego poko u natychmiast głos się dał słyszeć.
— A kto tam?
— Wstała babunia? — spytał przybyły.
— A toż panicz wie — odpowieǳiała Agatka poprawia ąc włosy — że o czwarte pani
uż nie śpi.
Alﬁer podskoczył do drzwi i z uśmiechem do nich zapukał — babunia nie śpi?
— A to ty mo e kochane ǳiecko! chodź-no chodź, ale czemu ty nie spisz, czyżbyś
tak rano uż wstał?
Zrzuciwszy ciężką lisiurę, w balowym swym stro u, z wesołą twarzą, podskaku ąc
wpadł młody chłopiec do poko u babki. Staruszka sieǳiała uż w krześle z koronką i księgą, a gruba świeca żółta z zieloną umbrelką paliła się przy nie .
— Jak się masz Michasiu — zawołała wyciąga ąc ręce ku niemu — ak że się masz
ǳiecko mo e? A! Chryste Panie! cóżeś tak wystro ony, — krzyknęła — czy to dopiero
z festynu? czyście tam do białego dnia szaleli?
— A cóż babunia myśli? — spytał, cału ąc e ręce Michał Alﬁer — późno barǳo
rozeszliśmy się, nie warto uż kłaść się w łóżko pomyślałem sobie, i ot przybiegłem do
babuni na kawę.
— Agatko! Agatko! — odezwała się krząta ąc staruszka, szuka ąc kluczy i sparta o stolik podnosząc się uż z krzesła — chodź no tu śpiochu! patrza no, żeby mi tam kawa nie
zbiegła, żebyś mi e wodą nie dolewała, dostań dobre śmietanki — słyszysz? A odsuń
pudełeczko co tam stoi w kątku i poda no mi e, niech dobędę sucharków.
Spo rzała w oczy wnukowi z uśmieszkiem macierzyńskim, rozkoszu ąc się widocznie
w piękne , ożywione ego twarzyczce.
— Chce babunia — zaczął swawolnik — żebym e opowieǳiał od A do Z całe
przy ęcie, przybycie i zabawy królewskie i nasze?
— A da ty mi święty pokó ! — rusza ąc ramionami odezwała się starościna — gada
mi lepie o sobie… coś ty robił? czyś tańcował? czyś się nie zaziębił na tym wietrze? czyś
nie chory?
— A gǳie tam, a zdrów ak ryba i wesół ak ptaszek.
— Bo wam młodym aby pohulać. — O mó Boże! akie to eszcze ǳiecinne! No! no!
ale to wiek po temu. Mówże? bawiłeś ty się dobrze?
— Przeǳiwnie babunieczku i piłem ogromnie ak gąbka…
— Jak to, ty piłeś?
— Starego węgrzyna łokciowemi kielichami.
— Głowa cię nie boli?
— Nic a nic! ak po woǳie! Tańcowałem też do upadłego, śmiałem się do rozpuku
i roztrzpiotałem się tak…
— Wiǳę, wiǳę, roztrzpiotałeś się tak, że podobno i wieczorny i ranny pacierz poszły
z wiatrem.
Na wspomnienie o pacierzu, uśmiech lekki, trochę szyderski, przeleciał po usteczkach
wychowańca Labe Poinsot.
— E! mo a babciu — rzekł Michał — ak się postarze ę to się będę modlił. Poinsot
powiada, że wszystko może być modlitwą, zacząwszy od…
— Jużciż nie od butelki i tańca — surowo przerwała starościna — twó ten Poinsot sensu nie ma za trzy grosze, że ci takimi andronami głowę nabĳa. Chce z ciebie
zrobić Francuza, nich mu Bóg nie pamięta. Lepie u nas było Michasiu, dopókiśmy się
wszyscy modlili, a i wśród festynów o Panu Bogu nie zapominali. Wasz czas ze swo em
niedowiarstwem, to przepowiednia ciężkich plag Boskich.
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— Na co nas babunia tak ciężko straszy! co znowu? Świat owszem wyrósł, porozumiał
— dawnie panowało barbarzyństwo, przesądy, zabiera się dopiero nowy i lepszy w świecie
porządek…
Staruszka pokiwała głową.
— Nie plótł byś Michasiu — przerwała — za panią matką pacierz, co ci Poinsot
naszwargotał. Francuz wiercipięta, sam nie wie co plecie, a tobie wiǳę świta w głowie, ot
pĳ kawę póki gorąca.
Agatka wniosła w te chwili na tacy imbryczki i ukradkiem zasłania ąc się fartuszkiem
uśmiechnęła się do ﬁglarza, który e na migi posłał całusa.
Babunia nalewała tymczasem, z troskliwością dobiera ąc kożuszki i gromadę sucharków; podczaszyc nucąc coś okręcał się po poko u i oko ego padło na wspomniony uż
obraz staro-niemieckie szkoły, wystawu ący Archanioła Michała. Zatrzymał się przy nim
chwilę i odwrócił z akiemś uczuciem wstrętu, ǳiwnem w młodym ﬁlozoﬁe.
Malowanie to, na które właśnie padał blask świecy, oprawne w staroświeckie wytwornie wyrobione ramy, godne było zastanowienia i rozbioru znawcy. Wiek osiemnasty
eszcze się był nie rozpatrzył i nie rozmiłował ak nasz w ǳiełach pierwotnych katolickich
szkół malarstwa, bo wedle ducha swego, wyłącznie kochał się w mytolog i i maǌerowanych kompozyc ach artystów swoich, lub tem co w wiekach poprzeǳa ących na bliższem
ich było. Obraz ten wszakże i w XVIII wieku zwracał oko każdego, tak silnie na nim wyraził mistrz pobożny zwycięztwo dobrego ducha nad szatanem. Promienisty w złote zbroi
Archanioł, z rozwiniętemi płomiennemi skrzydły, z pełną zapału twarzą, które poko u
niebieskiego bó nie potraﬁł zamęcić, stał edną nogą depcząc głowę ducha ciemności —
w rękach miał kopię ze sztandarem, na którym powiewało imie Jezus i Quis ut Deus?
(Mich-a-el). Pobożny malarz nie wahał się tu położyć imienia Jezusowego, które zwyciężało przed wieki i wszelką tchnęło siłę. W górze nad Archaniołem lśniło się niebo
pogodne, asne, lazurowe, po niże kłębami zwĳały się chmury, i czarne, nieprze rzane,
ciemnemi kręgi otaczały głowę szatana.
Prześliczne siłą, wyrazem potęgi anielskie i spoko em zwycięztwa było lice Michała
arcy-wo ownika, ale szczęśliwy malarz eszcze zda e się dobitnie , wyraziście , mocnie
wycisnął na twarzy d abelskie wszelką złość, wezbranie bezsilnego gniewu, szyderstwo
męczarni towarzyszące, mękę upokorzenia, za adłość upadku i dumę niepokonaną. Ta
czarna d abelska ﬁz ognomia, wykończona i wystud owana ak obraz cały, była w swoim
roǳa u arcyǳiełem, zwracała nawet zanadto może oczy patrzącego i psuła trochę efekt
ogólny — gdyż akkolwiek zwycięzko wyszedł artysta z trudnego zadania oblicza Archanioła, zdawało się, że trafem akimś, czy usposobieniem szczególnem, eszcze lepie udało
mu się odwzorować ideał złego i szkarady.
Podczaszyc z ǳieciństwa przywykły spoglądać na patrona swo ego i babki, zawsze się
przerażał tym okropnym d abłem, który czasem takie na nim czynił wrażenie, że się po
nocach zrywał przelękły z awieniem szatana, a babka niekiedy zasłaniać musiała dół obrazu, aby się tak ǳiecko nie obawiało. Wyrosłszy nawet, Michaś zachował zawsze wstręt
do tego szatana: teraz ǳiwnym fenomenem, straszył go eszcze i pociągał razem; ile razy był u babki oczów od niego oderwać nie mógł. Wzrok d abelski zaiskrzony, gniewny,
szyderski, ścigał go wszęǳie, lice to poczwarne stało mu w myśli i głowie bez przestanku,
a niekiedy twarze luǳi częściami przypominały mu to usty, to oczyma ten prototyp szkarady. W ciemnościach nieraz przywidywało mu się, że wiǳi Lucyfera tego wychyla ącego
się głębiny czarne i uśmiecha ącego zdradliwie.
I teraz mimowolnie spotkawszy we rzenie szatana, podczaszyc wzdrygnął się, odwrócił
i rzekł do babki:
— Mo a babciu, czemu też babunia tego obrazu szkaradnego wyrzucić gǳie na strych
nie każe… Malowanie nie osobliwsze, a d abeł tak szkaradny że aż strach…
— Wiesz kochańciu, że to pamiątka po ǳiaǳie i praǳiaǳie moim, a przedstawia
mo ego i two ego patrona, bo nie wiem na co przechrzcili cię dla głupie akie ś mody na
pogańskiego akiegoś Alﬁera, którego nie znałeś na chrzcie świętym… dla mnie ty zawsze
bęǳiesz Michałem.
— Ale mo a babciu co się tycze świętego Alﬁera, proszę także mu nie u mować, bo
niezawodna rzecz, że opat Alﬁer żył pod Neapolem w którymś klasztorze Cystersów w XI
wieku i est kanonizowany.
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— Nie sprzeczam się mo e ǳiecko, ale a wolę zna omego mi lepie świętego Michała.
Otóż i obraz ten, który go reprezentu e, est mi barǳo drogi.
— Ale ten d abeł, ten szkaradny d abeł, babuniu.
— Straszny, to prawda mo e ǳiecko, ale dobrze się go nauczyć bać, żeby w ego
szpony nie popaść.
Alﬁer rozśmiał się.
— Czyż goǳi się w naszym wieku — rzekł z tryumfem tęgiego ducha (esprit-fort)
wierzyć w te stare banialuki… Któż wierzy ǳiś w d abłów i piekło?
— Cóż bo ty ǳiś pleciesz! co pleciesz! kiwa ąc głową z oburzeniem przerwała staruszka. — Dalipan ten głupi Poinsot zupełnie cię obałamucił! Filozofu esz! breǳisz, ale
słucha stare swe babki, nie bryka rozumem, bo czem kto wo u e, od tego ginie. Nasi
ǳiadowie wierzyli poczciwie i bali się Pana Boga, a nie mędrkowali po ancuzku i po
niemiecku, bo to nie polska rzecz, i było im z tem dobrze. Ten wasz wiek, co go to
nazywacie ﬁlozoﬁcznym, do niczego poczciwego nie prowaǳi, pamięta waść‼ Pĳ kawę
i gada o czem innem.
— A cóż babunia każe? chyba o królu Jegomości?
— I ten wasz król to także farmazon — rusza ąc ramionami odezwała się starościna
— da cież mi z nim pokó .
— O biskupie Naruszewiczu…
— O tym co to wiersze pisze! wiem! wiem! taki to i biskup mosanie! at! biskupi ak
należy w poez ę się nie wda ą, zwłaszcza światową… Mów lepie o sobie, czyś się dobrze
bawił, czyś się wyskakał?
— O! wyśmienicie! Panien było hukiem i ładne prawie wszystkie. Sęǳianki ak trzy
róże, łowczanki ak dwie piwonie, cześnikówny ak lilie trochę przywiędłe, a podkomorzanki ak trzy śleǳie…
— Niepoczciwy! — zaczęła się śmiać babka — a goǳi się to tak ośmiewać? Pfe! pfe!
i tego za moich czasów nie bywało, żeby kawalerowie z panienek sobie żarty stroili. —
Patrza go! trzy śleǳie, no! no! a któż ci się tam na lepie podobał?
— Babunieczku, eszcze żadna.
— No to przecie masz sens, bo też waści barǳo wcześnie o tem myśleć, nawet cię za
rano w świat puszcza ą…
— Mama prezentowała mnie królowi Jmci z pięknym barǳo komplementem, na co
Na . Pan odpowieǳiał z niewymowną łaskawością, a a też wtrąciłem mo e trzy grosze…
zda e mi się że mo a przytomność podobała się królowi; mama mówi, że życzy sobie abym
po powrocie ego z Kaniowa echał do Warszawy i prezentował się na dworze.
— Zda e mi się, nie u mu ąc matce two e — rzekła stara poważnie — że wszystko
to akoś robicie za wcześnie. Jeszcze bym a ciebie w to wielkie miasto, o którym mówią,
że to teraz Sodoma i Gomora — nie puściła tak rychło, mógłbyś gǳieinǳie pouczać się
trochę, a z biedy choć podróżować, albo wo skowego skosztować życia.
— Mnie się babunieczku uż co innego marzy — spiesznie przerwał młody chłopiec.
— Cuda prawią o te Warszawie, zowią ą małym Paryżem; tak się tam bawią wesoło,
ochoczo, tyle ślicznych dam, tyle otwartych domów; dla czegóżbym nie miał ak inni
we ść na dwór królewski i służąc królowi i kra owi, młodych moich lat użyć?
— Michasiu! e , Michasiu — smutnie a poważnie odezwała się staruszka, uż wcale
nie żartobliwym tonem — martwi mnie doprawdy to co mówisz, wiǳę że nie myślisz
tylko o zabawie, a świat i życie, serce mo e nie zabawka to wcale, to poważne, to święte
ǳieło, do którego ze skruchą w sercu przystępować potrzeba ak do ołtarza oﬁary… wszak
i ono oﬁarą być powinno.
— Kochana babunieczko — cału ąc ą w rękę i przymila ąc się przerwał Michał, teraz
się to inacze wiǳą te rzeczy, czasy się odmieniły! może to kiedyś tak bywało, ale ǳiś!
ǳiś! piękniebym się wyrwał, żebym chciał wskrzeszać dawne, wyśmiane obycza e.
Starościnie pobożna łza zakręciła się w oku.
— Róbcie sobie co chcecie — rzekła z cicha — a do waszych rad nie należę, a wy
mnie stare nie posłuchacie… na co wam darmo mówić! Tak, masz rac ą… inne to, inne
czasy, wyście teraz w przekonaniu waszem rozumnie si bez wąsów, niż my pod siwizną;
kieru cie się ak was rozum wasz uczy, ale da Boże, by to na dobre wyszło! Nie wątpisz
Michasiu, że cię kocham, bo byś srogo przed panem Bogiem zgrzeszył…
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— A babuniu! — przerwał młody chłopiec.
— Żal mi ciebie, żal szczerze, bo cię może w na lepszych intenc ach do zguby prowaǳą. Twó Poinsot, akiś szołdra, co się na nasze nieszczęście tu przybłąkał, zaszczepił
w tobie tę niewiarę i głupię akąś ﬁlozoﬁę która ich tam wszystkich obałamuciła… Da
Boże by ci serca nie popsuł, a głowy na wieki nie obłąkał‼… Zrobicie sobie co się wam
podoba… ednę tylko rzecz musisz mi przyrzec…
— Wszystko co babunia każe…
— Małą rzecz, a i to nie dla mnie, dodała staruszka, kochany mó Michale. Pamiętasz
akeś małem ǳiecięciem ze złożonemi rękami modlił się z rana i wieczorem u kolan
moich z Anusią… Ile razy zapomniałeś pacierza (Anusia go nigdy nie opuściła) a zasnąłeś
bez niego, to cię w nocy zawsze przykre sny dręczyły… Nie zapomnĳże i w życiu nigdy,
nie zapomnĳ na prośbę mo ę, choć krótkiego pacierza; on od ciebie szatana, który tym
światem zawładnął ǳiś wiǳę, odpęǳi…
Na ustach Michała przelotny, niedostrzeżony ukazał się uśmieszek, ale szczęściem
staruszka go nie dostrzegła, a posłuszny wnuk przyrzekł e , że się modlić bęǳie.
ǲień uż był asny, kiedy się ta rozmowa kończyła, Michał musiał się iść przebrać,
pożegnał staruszkę szybko i szybcie eszcze zbiegł po wschodach do swego mieszkania,
nucąc akąś piosnkę ancuzką.


Naza utrz część gości z królem przybyłych, wyprzeǳa ąc Na aśnie szego, dość rano pospieszyła przodem, toru ąc mu drogę, przygotowu ąc nowe festyny, szlachta tylko z sąsieǳtwa asystowała przy śniadaniu i pożegnaniu.
Z królem pozostali książę Józef, generał Komarzewski, biskup Naruszewicz i Ryx,
co nigdy na krok nie odstępował Poniatowskiego. Był to przecie edyny człowiek, na
którego król czasem do złości się niecierpliwił i może dla tego stał mu się tak nieodbicie
potrzebny. A że te gniewy suto się zawsze opłacały, starosta Piaseczyński niekiedy e
nawet, ak mówiono, wywoływał.
Wspaniałe śniadanie przygotowane zostało w sali dla gości, król go ednak nie tknął,
bo uż był po zwykłe ﬁliżance mocnego bulionu — wstał przez ten czas przeglądać galer ą,
zbiory numizmatów i bibliotekę, w czem mu sama gospodyni przewodniczyła. Odprawiono pana Poinsot pod akimś pozorem, i Stanisław August pozostał na chwilę sam
na sam ze smutną i zamyśloną podczaszyną, z czego nie barǳo się rad zdawał, okazu ąc
nawet trochę niepoko u. Obo e zresztą byli pomięszani, zaasowani, trwożni, on że się
wspomnień i wymówek lękał, ona że się może ostatnie obawiała stracić naǳiei.
Lecz od czegóż umie ętność świata i nauka użycia słowa? Stanisław August doskonale
umiał mówić tylko to co chciał, zda ąc się powiadać więce daleko; posiadał ten talent
rzadki niedopuszczenia rozmowy po za pewne granice, talent który często barǳo się
przydać może, a mało komu est dany. Grzeczność i galanter a ancuzka, szczebiotliwa
a czcza, zastąpiły zgasłe sentymenta — pochlebstwa zakryły brak uczucia, i podczaszyna
rychło spostrzegła że się e obawiano.
Z obrażoną więc dumą postanowiła zamknąć w sercu, co uż zeń ulatywało na usta.
Udała uśmiech, zmyśliła wesołą obo ętność, a że syn na myśl e przyszedł, wysiliła się
nawet na prośbę.
— Na aśnie szy Panie — odezwała się dobrawszy chwilę — pozwolisz bym pod ego o cowską opiekę syna mo ego przysłała. Sierota to i ostatni dobrego rodu potomek,
goǳiło by się, żebyś Wasza król. Mość podał mu rękę…
— Chwała Bogu — rzekł w duszy król — pozostała e tylko ambic a, i pospieszył
chwyta ąc drżącą rączkę białą podczaszyne , z usilnem naleganiem.
— Proszę mi go przysłać! pokieru ę nim, popchnę, uczynię dla niego co tylko pani
rozkażesz! Kawaler tak pięknie wychowany, nie może nie zrobić sobie świetnego losu na
dworze moim, a gdyby i dale na świat wy rzeć zapragnął, chętnie mu dam listy poleca ące
do dworów. Słowem, za mę się nim gorliwie…
Podczaszyna nizkim, ceremonialnym barǳo ukłonem poǳiękowała królowi, choć
ledwie nie gniew czuła w rozdartem sercu, tak ą chłód ten króla, niegdyś kochanka,
zabĳał, tak ą ta zimna urzędowa grzeczność bolała.
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Ks. biskup Naruszewicz, który, kto wie, może się domyślał przykrego położenia króla
Jmci, pośpiesznie połknąwszy co sąǳił potrzebnem by w droǳe nie osłabnąć z głodu,
przybiegł w pomoc panu z uśmiechniętą twarzą — spo rzał na rozmawia ących, a usiłu ąc
wyręczyć Poniatowskiego, rozpoczął od pochwał gospodyni i e rezydenc i.
— Zaprawdę — rzekł, nieznacznie da ąc znak królowi — w całe nasze peregrynac i
nigǳie nic podobnego wiǳieć się nam nie traﬁło. Na wsi, pośród nasze ubogie Polski, tyle nagromaǳić skarbów, tak urząǳić życie, to rzecz niepo ęta, to zasługa nawet,
a przykład dla drugich wielkie wagi.
— A co na ǳiwnie sze — dodał król siląc się na na wyszukańszy komplement, że a
tu nigǳie śladu barbarzyństwa naszego, naszych obycza ów, naszych nałogów i przesądów
nie wiǳę! Marzę że estem we Franc i, wśród Paryża, a nic mnie nie przebuǳa.
— Maleńki Wersal! — rzekł biskup.
Podczaszyna słuchała pochwał, ale widać było że te ą nie poruszały wcale, w innym
razie byłaby e przy ęła ak na milszą woń dla siebie — ale teraz…
— W moim smutnym wdowim stanie — odparła po cichu, z wyrazem głębokiego
rozżalenia — szukać musiałam akie ś pociechy, otacza ąc się tem co mnie przyna mnie
odurzyć i rozerwać mogło; wiele też uczyniło się dla syna, którego zawczasu chciałam
oswoić ze światem, w akim go wiǳieć pragnę. Nie wychowałam go wcale po polsku,
ledwie umie ten ęzyk, a co do sposobu myślenia, obe ścia się, wyobrażeń, mogę Wasze
królewskie Mości zaręczyć, że i w Paryżu z nim bym się nie powstyǳiła. Wiele mi w tem
dopomógł Labe Poinsot.
— Kiedy tak, ten Labe dobrze się sobie nazywa… przerwał biskup dowcipu ąc; król
się nieco uśmiechnął.
— W istocie — rzekł — właśnie to wzbuǳa admirac ą mo ą, że tu nic nie wiǳę
polskiego, że gdyby nie zima zagląda ąca przez okno, sąǳiłbym się eszcze w salonie pani
Geoﬀrin. Ale nie te to uż czasy! — dodał spuszcza ąc oczy Poniatowski.
Powoli do poko u, w którym podczaszyna, król i biskup prowaǳili rozmowę, zaczęli
się wciskać i inni biesiadnicy. Komarzewski edną ręką dopĳa ąc kielicha za drzwiami,
drugą dobywał zegarka akby chciał przypomnieć zbliżoną goǳinę wy azdu… bo powozy
uż oczekiwały. Przemówiono coś eszcze, ten i ów skorzystał z ostatnie chwili, by grubo
osolony łaciną, a zdawna wysmażony wypalić królowi komplement; nareszcie poczęto
się ruszać, a Stanisław August zbliżył się do gospodyni by ą pożegnać. Jakim tam ona
wzrokiem rzuciła na od eżdża ącego, który unikał e we rzenia, ostatnią z sobą unosząc
naǳie ę, tego opisać niepodobna.
W tem król skinął, i rozkazał sobie podać pudełko, które starosta Piaseczyński przyniósł z drugiego poko u na srebrne tacy.
— Pozwól pani — rzekł z uśmiechem do podczaszyne — bym zawǳięcza ąc e , i dar
tego arcyǳieła Corregia, i e niedorównaną gościnność, postarał się pozostać czemkolwiek w tem mie scu, boda maleńką i nic nie znaczącą pamiątką. Wstyd mi za mó dar
tak ubogi i wcale nie królewski, ale serce co go oﬁaru e, wylane dla ich domu, może mu
cokolwiek przydać ceny.
To mówiąc, z otwartego pudełka Stanisław dobył przepyszne koǉe z kameów starożytnych i z pełnym galanter i ukłonem, podał e pani podczaszynie.
Ona słuchała słów ego ze spuszczonemi oczyma, z których dobrze że łza nie wytrysła
— zniżyła się przy mu ąc pamiątkę i dowód łaski J. kr. Mości, ale na poǳiękowanie
zaledwie słów kilka znalazła. Król rzucił okiem szuka ąc widocznie Alﬁera i rozkazał mu
się przybliżyć.
— Kawalerze — odezwał się biorąc z rąk biskupa przygotowany uż order Św. Stanisława i wkłada ąc go na młodego chłopca zarumienionego z radości ak do rzała wisznia
— da ę ci ako pamiątkę i zachętę dla służenia tronowi i o czyźnie.
— Nie zasłużyłem eszcze Na . Panie — klęka ąc i cału ąc rękę królewską, przebąknął
Alﬁer.
— Ale nie wątpię że zasłużysz, krew poczciwa nie kłamie, bęǳiesz godnym W…
i Ordyńskich, co da Boże!
— Amen! — dołożył biskup.
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— A teraz mości panowie — zawołał Poniatowski podany biorąc kapelusik — komu
w drogę temu czas; choć nie miło to zaczarowane opuścić ustronie, przecież potrzeba,
żelazna woła konieczność.
— Bo inacze na nocleg w K… nie staniemy, dodał Komarzewski, gdyż uż dochoǳi
edenasta…
Wszyscy ruszyli się przeprowaǳić króla, a szlachta z cześnikiem Styrpe ko rzuciła się
do koni, chcąc mu towarzyszyć do granic powiatu lub dale nawet, konwo u ąc powozy.
Ktoś tam eszcze miał w zanadrzu przygotowaną mowę pożegnalną. W ganku powtórzyły
się poǳiękowania, komplementa, kielichy, wiwaty, okrzyki, ukłony i z hałasem wielkim
ruszyła w ostatku królewska karoca lipową ale ą, szeregiem zgromaǳonego znów ludu.
Podczaszyna znikła natychmiast z ganku i pobiegła do swo ego poko u, gǳie na nią
smutek i boleść czekały, Alﬁer odprowaǳał króla ze szlachtą.


Powieǳmy teraz słów kilka o roǳinie Ordyńskich i osobach ą składa ących, któreśmy
tylko zdaleka dotąd wiǳieli.
Roǳina ta należała do szczupłe liczby bo arsko-szlacheckich, prawie książęcych famiǉi na Rusi, które tu uż panowanie polskie zastało w znaczeniu i powaǳe. Herb e ,
brama obozowa, podobnie ak wiele innych ruskich, złożony z kilku lasek, które późnie
heraldykom naszym podobało się przezwać strzałami, klamrami, literami, bramami, podobny był do widywanych ǳiś eszcze po starych cmentarzyskach Wołynia i Podola grobowych znamion, które niewątpliwie wszystkim czysto rusińskim herbom dały początek.
Były to widać godła gmin i ich woǳów, równie na chorągwiach ak na mogiłach używane, które późnie stały się znamieniem szlacheckiem. Ordyńscy z dawien dawna mieli
ogromne posiadłości nad Styrem i Horyniem: ich stolicą przed stu laty uż wyszłą z imienia, był gródek Ordyń czyli Ordynia, malowniczo na brzegu Horynia sterczący. Głuche
podanie, fałszywe ale stare, wiodło ich od znacznego akiegoś, nawróconego woǳa Ordy
tatarskie , lecz tego się wypierali Ordyńscy, utrzymu ąc, że byli roǳimemi Wołyńskiemi
ziemianami. Ród to był, ak pisze Paprocki i Okolski, zawsze wielkiego animuszu luǳi,
ale mężowie często zbytnią mieli skłonność do Wenery i Bachusa. Wiodło się im akokolwiek, gdyż przez kilka wieków ǳieǳicznie prawie brali krzesła w swo em wo ewóǳtwie,
i wielkie w niem pozyskali znaczenie. Zamiast ednak przyrobienia ma ętności, pomimo
dosyć bogatych połączeń i wniesionych im przez kilka ǳieǳiczek imion, podupadać zaczęli na fortunie. O ciec zwłaszcza pana podczaszego, a ǳiad Michała-Alﬁera, człowiek
niewielkich zdolności a nazbyt miękkiego serca, ostatecznie się był zaszargał. Całe swe
życie sieǳiał on na wsi, i żył nazbyt ho nie szafu ąc swem mieniem.
Przez cały rok gromaǳiła się u ego stołów, piła i adła szlachta, nie tylko wo ewóǳtwa Wołyńskiego, ale ziem przyległych; byle święto, występ był ogromny, a co se mik
z eżdżał starosta w kilkaset koni i dworzan do miasta, gǳie całe miesiące przenoszono
do ego kwatery beczki węgrzyna ze wszystkich winiarni, i wytaczano e co ǳień z lagrem tylko na dnie. Hrehory, tak mu było na imie (chociaż miał drugie imie Michał),
z kielichem w ręku, nierusza ąc się z krzesła, gdyż tak był otyły że prawie choǳić nie
mógł, a dwóch ha duków w razie potrzeby z mie sca na mie sce go przenosili, słucha ąc
teorbanisty swego Daniłka trawił dnie całe; a eśli zmęczony śpiewak ucichł, występował nadworny ego trefniś, nie aki pan Jakób Mława, który powiastkami i facecy kami
miał obowiązek go zabawiać. Cały też boży ǳień śmiał się tylko pan Hrehory, aż mu
się brzuch i troisty trząsł podbródek, a to mu wszelki ruch zastępowało, bo innego użyć
nie mógł. Ożeniony przez przy aciół z ubogą ale znacznego rodu księżniczką S… mało
z nią żył, bo po trzech leciech rozpoczął uż ów tryb życia, o którym mówiliśmy, a pani
z synkiem którego Bóg dał, całkiem inny musiała na ustroniu prowaǳić. Pobożna to była, pracowita, cicha i zacna niewiasta, ale na lepsze e chęci i usiłowania na niewiele się
przydały; nic prawie mężowi prócz piękne kolligac i i pięknie szych eszcze cnót swych
nie wniósłszy, nie miała też prawa rozrząǳać ego mieniem, i musiała płacząc patrzeć ak
mizernie niszczało. Szarańcza pochlebców i wydrwigroszów ciągle otaczała Hrehorego,
zabierała co tylko miał, ob adała go i opĳała, i tak się nieborak ani postrzegł gdy ma ątek
zahaczył, że pod koniec dla nieładu i długów naprzykrzonych, niemal chleba brakowało.
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Niemogąc uż wina, pił eszcze piwo i wódkę pan Hrehory, śmie ąc się ze swym teorbanistą i trefnisiem po staremu, póki ich stało; gdy i ci od puste szpiżarni uciekli, umarł
nieboraczysko. Wdowa szczerze go opłakiwała, boć w gruncie, gdyby cokolwiek lepsza
głowa, człowiek był barǳo poczciwy, ale nigdy żadne rachuby i interesów zrozumieć
nie chciał, a do pracy żadne nikt go nie napęǳił. Ledwie kto z nim na ser o mówić
zaczął, mrugał na Daniłka lub dawał znak Jakubkowi, i teorban lub koncept przerywały
rozmowę, a ﬁgel aki kończył ą śmiechem.
Śmierć ego była sowitą karą za grzechy. Z te ciżby mniemanych przy aciół, z tego
tłoku pochlebców, nikt a nikt przy nim oprócz spłakane nie pozostał żony; nawet niewǳięczny Daniłko drapnął z teorbanem do któregoś z Sanguszków, a trefniś go eszcze
poprzeǳił, zabrawszy Hrehoremu ostatnią z niedźwieǳiami bekieszę. W przeciągu kilku
tygodni, z osamotnienia i przymuszone trzeźwości, biedny starzec tak spadł z ciała, tak
okropnie wychudł, żeby go był nikt nie poznał; na nogach ednak oǳwycza onych od
posługi, utrzymać się uż nie mógł. Sieǳiał milczący z przymrużonemi oczyma, aż go
tęsknota, niedostatek, smutek i zmiana życia dobiły. Przed samym zgonem wpadł w gorączkę, otworzył oczy, uśmiechnął się i snem, wiǳeniem, przeszło mu przed oczyma
dawne życie.
— Gra Daniłko! gra ! wołał ciągle — he ! he ! tę ukraińską, kozacką, hulaszczą, szczo
to znajesz. To znów obracał się akby do Jakóbka i wyzywał go niby na facec e… Z wielkim
śmiechem nareszcie przyszła czkawka śmiertelna, spadł z krzesła i skończył choć późno
opamiętawszy się, wykrzykiem — Jezus, Maria, Józef!
Po śmierci, wdowa z małym eszcze synkiem, który miał naówczas ledwie rok trzynasty, nie byłaby sobie pewnie dały rady, gdyby Pan Bóg co czasem opieku e się wybraną
aką roǳiną, nie da ąc e upadać, nie wziął ich pod skrzydło swo e. Już, uż wierzyciele
rozchwytywać mieli ma ątki, dotąd w ręku Ordyńskich zosta ące, gdy niespoǳiewanie
odebrała pani Hrehorowa wezwanie, aby przybyła do mężowskiego brata.
Miał bowiem pan Hrehory roǳonego, o którym eszcześmy nie wspomnieli, ży ącego
w stanie duchownym. Stosunki familĳne wyniosły go rychło na dość znaczne stanowisko,
został naprzód kanonikiem Łuckim, potem prałatem, trzymał dwa bogate probostwa
a następnie dano mu infułac ą Ołycką. Ksiąǳ Adam szczęściem był tak oszczędnym ak
Hrehory nieopatrznym, i całe życie swo e zbierał tylko grosz do grosza. Nieraz też się
uż u niego chciał był pożywić brat, ale infułat, który nie miał zwycza u puszczać z rąk
pienięǳy, nie życzył sobie też podsycać hulanek na które zżymał się i bolał. Był to człowiek
milczący, dosyć pobożny, charakteru bo aźliwego, i naǳwycza dla siebie i dla drugich
skąpy. ǲiwy prawiono o ego oszczędności, dworze, stole i życia sposobie.
Póki był kanonikiem, żył zupełnie zamknięty, a do stallów na nabożeństwo przychoǳił w wytarte rysie szubce, którą eszcze do seminar um od o ca był dostał. Potem
zmuszony do nieco wystawnie szego życia, tak e sobie urząǳił, że nikomu nie chciało się
z nim ǳielić stołu i towarzystwa. Księża kanonicy i wikar usze w dnie uroczyste musieli
u niego z adać ob adki, ale zna ąc e, wprzódy z domu dobrem się na nie przygotowali śniadaniem; z obcych zaś mało kto do księǳa infułata zawitał. Ksiąǳ Adam na tym
dosto eństwie choǳił w barǳo wytartych ﬁoletach, do rysie stare szubki kazał tylko
dać nowy kołnierzyk z kłamanego sobola, w zimie po piecach nie palił ak powiadał dla
zdrowia i mortyﬁkac i, a adł gorze na uboższego szlachcica.
Z ego to powodu, przezwano kwaśną lurę węgierską, infułacką małmazją, i długo w tych stronach, wszystkie brzydkie wina nosiły to imię, zresztą, byle kto do ego
kieszeni nie zaglądał, infułat wcale był dobrym człowiekiem. Siebie nawet nie żałował
na posługę chrześciańską i obywatelską, ale grosza nie zaoﬁarował w żadnym razie. Co
ǳiwna, to że zdawał się przeciwko obycza owi wszystkich luǳi nałogowych, znać się do
swo ego defektu skąpstwa. Jeden ze śmielszych kanoników, często mu ego sknerstwo
na publicznych przygryzał kazaniach, a infułat nie okazał niczem by go to obrażać miało.
Raz nawet po takiem kazaniu spotkawszy sam na sam oratora w zakryst i, rzekł do niego:
— ǲięku ę księǳu kanonikowi, za nauczkę i obrok duchowny — wszyscyśmy luǳie!
Kanonik który myślał, że tu go reprymanda spotka, zmięszał się zrazu, potem zǳiwił
tem pomiarkowaniem i uż chciał uniewinniać się, bo mu się żal starego zrobiło, gdy
infułat dodał z westchnieniem:
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— O tak! wszyscyśmy luǳie i słabi. — Ale starszych błędy publicznie na pośmiewisko
podawać, czyli się goǳi, sumieniu to WMPana dobroǳie a do rozwiązania polecam.
Kanonik odszedł zgryziony i upokorzony.
Trybu wszakże życia swego, byna mnie potem ksiąǳ Adam nie zmienił. Raz w rok na
imieniny bratowe , którą wysoce szacować umiał, z eżdżał regularnie starą bryką zieloną
w wiǉą z wieczora; naza utrz na e intenc ą odprawiał mszę świętą w kapliczce, bywał na
obieǳie, i póki żył brat, często z nim nawet niewiǳąc się, od eżdżał nazad.
Ciężkim był dla niego musiał widok marnotrawstwa pana Hrehorego, którego że
do opamiętania przywieść nie mógł, potem uż i nie próbował nawracać; wdychał tylko przed bratową, przewidu ąc, że w ręku poczciwego ale nieopatrznego Ordyńskiego,
ostatek roǳinnego mienia stopnie e.
Gdy mu znać dano o smutnym upadku fortuny Hrehorego, nie dał się z Ołyki wyciągnąć, ani go chciał poratować; z echał dopiero na pogrzeb z duchowieństwem. Starał się
nieco wdowę pocieszyć, dodać e męztwa i otuchy, ale nierozwiązawszy worka, trzeciego
dnia po egzekw ach solennych, do domu powrócił.
Zna ąc ego skąpstwo, nie mogła się domyśleć bratowa, czego ą teraz do Ołyki wzywano, ale natychmiast z synkiem, od którego była nieodstępną, pospieszyła do infułata.
Zastała go uż na śmiertelnem łożu i po ostatniem pomazaniu, ale eszcze przytomnego zupełnie. Przy ął ą z uśmiechem.
Chwała Bogu, żem się Asindźki doczekał, rzekł pokaszlu ąc, — a dobrze żeś się pospieszyła, bo dale , dale , mogliby mnie powołać tam‼ wskazał w górę.
— Dusza uż się ledwie w mizernem ciele kołacze nie traćmyż czasu, a mówmy o czem
potrzeba.
Podniósł się na łokciu i nieco ku starościnie stęka ąc przybliżył.
— Bliska chwila, w które Bóg litościwy, z grzechów mnie moich sąǳić bęǳie,
a grzechy mo e wielkie, bom się biorąc suknię duchowną, świeckich sentymentów i kłopotów pozbyć nie umiał. Dałem światu zgorszenie zbiera ąc chciwie grosz, a odrywa ąc od
gęby drugim i sobie. Bóg wiǳi, żem przecie nie ze wszystkiem może miał myśl grzeszną,
choć i nepotyzmus nie cnota w księǳu. Smutno mi było patrzeć na upadek mo ego rodu przez nieboszczyka pana Hrehorego dokonany, zawczasu postanowiłem sobie ciułać
i sknerzyć, by was kiedyś podratować. Mnie sza o to, że mnie luǳie za to oplwali, ale nie
wiem aki u Pana Boga zna dę rachunek.
Nie zbierałem ci a nigdy grosza krzywdą luǳką, ani wyǳierstwem, bo by mi się
roztopił w ręku waszych, ale ode mu ąc sobie, ode mu ąc innym z tego co sąǳili, że mi
im pozyc a mo a i przyzwoitość dawać kazała. Zebrało się tam grosza dosyć, mo a e mościuniu, da Boże by mi go przebaczono tam na górze — zabierzcie go, a uży cie na
dobre uczynki. To sobie tylko u Asińǳki waru ę, by póki życia e i syna, ǳień w ǳień
zakupywana była msza święta za duszę mo ą, a w rocznicę śmierci niecha będą egzekwĳe.
Bez wystawy, bez ceremonii, bez przepychu, cztery świece, kilimek i krzyż, dosyć bęǳie,
byle była modlitwa, nie prze ǳie to parę talarów. Co się tycze pogrzebu użem a wszystko rozdysponował, — z pokorą świętą niech bęǳie bez niepotrzebne pompy, na to uż
grosz odłożony i do na mnie sze świeczki sam opłaciłem. Weźmĳ Asińdźka te klucze od
alkierzyka, tam wszystek mó grosz w złocie zna ǳiesz. Odesłać go zaraz do domu, długi poopłacać, ma ętności nasze wykupić, a nie szafować nim, i chłopca uczyć zawczasu
oszczędności, żeby mu co o cowskiego w żyłach nie zostało. Zaraz mi to Asindźka każ
zabierać, pókim a eszcze żyw, żeby potem kwest i nie zrobiono, albo nie uchwycono czego. A proszę się spieszyć, bo ostatek życia Panu Bogu należy i wiem, że go uż nie wiele
zostało. Syna mi tu przyprowaǳić, żebym też go choć grzesznemi rękami pobłogosławił.
Wdowa rozpłakała się pada ąc do nóg staruszkowi, który w cichości i z zebraniem
wielkiem ducha pomodlił się nad głową chłopięcia — potem infułat kuy i szkatułki powynosić kazał i na wozy powkładać, a sam dopiero uspoko ony, znowu na śmierć
gotować się począł.
W ten sposób niespoǳianie akoś, Ordyńscy znowu na nogi stanęli, a zarząd wdowy
nie tylko znacznie podniósł ich fortunę, ale ą eszcze rozrobić potraﬁł. Zawsze u nas
kobiety rządnie sze były od mężczyzn, i wiele ma ętności im winny byt swó lub podźwignienie; nie raz widywano e zaprowaǳa ące rząd w na zagmatwańszych interesach, da ące
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sobie radę z procesami, gospodarstwem, wychowaniem ǳieci, oszczęǳa ące bez skąpstwa, a tam gǳie ledwie wprzód na liche życie starczyło, tworzące zamożność i zbiory.
W ogólności w czasach dawnie szych, więce zmuszeni żyć publicznem życiem, mężczyzni
tracili racze niż zbierali, kobiety rząǳiły, gospodarowały i utrzymywały porządek. Pani Ordyńska przy pomocy fortuny mężowskiego brata i lepszych nieco czasów, wkrótce
do dawne świetności przyprowaǳiła fortunę — opłaciła wierzycieli, ustanowiła porządek i miała grosza podostatkiem na wszystko. Wychowanie syna tymczasem szło sobie
bez wykwintu, bez wielkich przyborów, po staropolsku, z oglądaniem się na to do czego było powinno przygotowywać młodego człowieka. Ordyński po prostu z pod feruły
dyrektorskie poszedł do szkół, i skończył nauki nie ob awia ąc naǳwycza nych talentów, ale też nigǳie niebędąc ostatnim. Przytem, ak to dawnie bywało, rósł z niego
człowiek praktyczny. Matka kocha ąc go nie oszczęǳała, hartowała ciało razem i duszę.
— Przybywa ąc na fer e do domu, musiał e w pocie czoła gospodarzyć, rachować, eźǳić, pilnować robotnika nieraz, i uczyć się ak grosz poczciwie zapracowany przychoǳi
mozolnie. A choć w przyszłości bogatym być miał, matka go wcale nie przyzwycza ała
do wygód zawczasu. Sukienką się musiał kontentować ze stare przerobioną, futerkiem
lada akiem, butem domowym i grubą bielizną, z talarka zaś każdego któren do kaletki
dostał, ścisły potrzeba było zdać rachunek. W ten sposób trochę ostro ale z osłaǳa ącą
surowość konieczną, wychowany dobrocią i macierzyńskiem staraniem, wyrósł Ordyński
na młoǳieńca, co mógł być kra owi użytecznym człowiekiem, dla którego przyszłość nie
była straszną. W głowie miał wcale dobrze, uczucie poczciwe biło w sercu, wieǳiał co
w ego położeniu i stanie potrzebnem być mogło, miał po ęcie swoich obowiązków, a nie
uląkłby się ani ubóstwa, ani pracy. Konia dosiąść ǳikiego, w szablę się ściąć, umiał doskonale, znał prawo kra owe, że go lada kauzyperda w polę by nie wywiódł, a gospodarz
był z niego co się zowie; bo rzecz swo ą po ekonomsku, zbliska w na drobnie szych znał
szczegółach. Matka nigdy mu w głowę nie nabĳała żeby miał być panem, owszem ustawicznie postękiwała na interesa i zalecała oszczędność, tak że się ani domyślił że bogatym
być może.
Wyszedłszy ze szkół nie dano mu próżnować, a że edynaka nie chciało się matce
na azardy wo enne wystawiać, pod pozorem, że pomocy ego potrzebu e, zatrzymała go
w domu używa ąc do interesów i gospodarstwa. Jeźǳił po trybunałach atentu ąc sprawom,
a resztę czasu spęǳał, na oglądaniu pilnem ma ętności. Tymczasem, ak skoro lat doszedł,
szlachta pamięta ąca o Ordyńskich, zaraz mu poko u nie da ąc, wybrała go posłem na
se m. Matka nie barǳo była temu rada, bo ąc się miasta dla syna, ale musiała pozwolić,
zwłaszcza, gdy do nie przy echali se mikowicze usilnie e przedstawu ąc, że się ta posługa
od młodego i możnego obywatela kra owi należy.
— Ależ to ǳieciuch odparła matka ze łzą w oku.
— Starościno dobroǳie ko, rzekł pan Puhała, krew poczciwa nie zawoǳi, zresztą instrukc a i przykład innych panów posłów wskażą mu drogę, a serce na pewnie szą
wykreśli.
Dopiero się naówczas Ordyński młody przekonał, że wcale ubogim nie był, bo matka
nie chciała by się w stolicy nieprzyzwoicie i nieodpowiednio stanowi swemu pokazał.
Jednego ranka zawołała go do siebie i zamknąwszy pokoik, zbliżyć się kazała do swo ego
krzesła.
— Słucha -no mó drogi, odezwała się, dorosłeś ǳięki Bogu, masz rozum, czas ci go
użyć samemu — nie będę ci taić dłuże , że ǳięki Opatrzności, spadkowi po stry u, mo e
też pracy i oszczędności ma ątek bęǳiesz miał znaczny, choć ci go o ciec nic nie zostawił.
Łatwie go stracić niż nabyć, gdyby nie stry , gdyby nie mo e horowanie wycierałbyś może
cuǳe kąty, choć z senatorskiego rodu pochoǳisz po mieczu i kąǳieli. Bogactwo rzecz
krucha, kto w niem na nęǳę nie pamięta, nie czas się e obawiać gdy uż przyszła. Oto
masz rachunki z mo e opieki i stan two ego ma ątku, odda ę ci go, ale pamięta , żebyś
marnie nie puścił krwawego potu mo ego.
— Matko dobroǳie ko, odpowieǳiał e syn pada ąc do nóg ak długi, nie chcę a
wcale ma ętności do rąk moich odbierać, rządź i rozporząǳa nią ak swo ą, a co mi łaska
two a na sustentac ą wyznaczy, tem się kontentować będę.
— Dobrze to, że się chcesz zdać na mnie, ściska ąc go zawołała starościna, ale abym
rada spocząć i zobaczyć, ak ty sobie poraǳisz, bom ci to i a nie wieczna, przytem kiedy
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cię uż obywatele wyborem na publiczny urząd zaszczycili, to się akoś przyzwoicie pokazać należy. Wedle stawu grobla, ale znowu lada chróstem się nie zbęǳiemy, potrzeba ci
i dworu i koni i człowieka coby ci wszystkiego do rzał, i sukienki od luǳi, i szabelki stro nie sze i całego moderunku szlacheckiego. Nie chcę żebyś myślał drugich zakasowywać,
ale ostatnim znowu być nie powinieneś, żeby się za ciebie wo ewóǳtwo nie wstyǳiło.
Za radą pani matki przysposobiwszy się Ordyński, po echał na se m przysto nie,
a choć nie błyszczał nad innych, znać ednak było po nim, że miał się za co postawić w potrzebie. Imię znane pociągnęło go do dworu, zrobiło mu stosunki w lepszych ówczesnych
towarzystwach, wieǳiano o podźwignione fortunie, o znaczeniu famiǉi mięǳy szlachtą,
i dwór a stronnictwo dworu pomyślało by go sobie z ednać. Młody przytem, przysto ny,
ma ętny, dobrą był ze wszech miar part ą, których tyle prawie na se m przy eżdżało co
posłów.
Nie eźǳiły do stolicy szlachcianki, ale panie większego tonu i imion, zwłaszcza uboższe, co się świeciły tylko staremi pamiątkami lepszych czasów, lub tytulikiem cuǳoziemskim, chętnie swe córki i krewne na ten targ wywoziły, a nuż komu w oko wpadną?
Przez te krewne, kuzynki, kolligatki, zwiększali panowie stronnictwa swo e i robili
sobie wiernych adherentów. W życiu tak polityką przesiąkłem, ak było nasze, i małżeństwa też często za narzęǳia użyte bywały.
Właśnie podczas gdy młody Ordyński posłował, przybyła do Warszawy księżna W…
z córką. Mąż e eden z na wyższych urzędów piastował w Rzeczypospolite , i po części z powodu intryg w które się dał wprowaǳić żonie, po części dla wielkich wydatków
na akie go e przepych narażał, znacznie nadszczerbił ma ątku — starostwa go tylko
trzymały przy splendorze do którego był przywykł. Książę Jan był człowiekiem dość pospolitym, nie wielkie głowy, ale mocnego przekonania o ważności swe , nie śniło mu
się, żeby nim żona kierowała i był na pewnie szym zawsze, że iǳie własną drogą i wolą,
a nie czynił tylko co ona mu zręcznie natchnęła. Wszyscy o tem doskonale wieǳieli prócz
niego.
Księżna pochoǳiła z roǳiny saskie , barǳo podobno znakomite i herbowne ale
zubożałe , ożeniono go z nią w Dreźnie, bo żaden Niemiec te gołe fanaber i nie chciał.
Nowa polka z początku wzbraniała się echać do kra u, który sobie barbarzyńskim wyobraziła, namawiała męża żeby się wyprzedał i osiadł w Saksoǌi, ale to edno e się nie
powiodło, książę stanowczo odpowieǳiał, że z tego nic nie bęǳie. Po echali tedy do
Polski za dworem, a tu rozpatrzywszy się e mość i wiǳąc, że łatwie e bęǳie o wielkie
znaczenie niż w domu, zgoǳiła się żyć w przybranym kra u, choć o czyznę mężowską
wyśmiewała bez litości. Nie lepie też traktowała i swo ą własną, będąc całą duszą ancuzką; taką ą uczyniło ówczesne wychowanie. Nie barǳo piękna, wcale nie młoda, ale
wielkiego tonu i straszliwe przebiegłości, księżna uroiła sobie, że powinna trząść Polską do które przybyć raczyła i odrazu rzuciła się w intrygi polityczne. Znalazła na tem
polu i pomocników i wielbicieli i współzawodników, ma ąc ucho u króla, pokrewieństwo bliskie z wszechmogącym Brühlem, stosunki przez męża z całą Korona i Litwą;
łatwo się obeznawszy z tokiem spraw powszednich i sposobem prowaǳenia ich kra owi
właściwym, poczęła księżna ǳiałać i bawić się.
A że dawała świetne bale, że szafowała łaską królewską i ministra, że zręcznie wyśmiewała Polaków, co u nich zawsze uchoǳiło za na lepszy ton i dowód akie ś wyższości; wkrótce i dom się e napełnił i dwór ą otoczył powolny, nadskaku ący, spełnia ący
e skinienia, tak że pochlubić się mogła iż dopięła w zupełności życzeń swoich celu.
Książę w poko u ducha zawsze był sobie na pewnie szy że on żoną kieru e, że ona mu
tylko pomaga, i w miarę ak e znaczenie rosło, on sobie wzrost ten przypisywał. Był
to na szczęśliwszy z luǳi, choć na doskonale przydeptany pantoﬂem. Małżeństwu temu
dał Pan Bóg edną tylko córkę, ǳieǳiczkę nadru nowanego mienia, imienia i w części
charakteru matki, z maleńkiemi odmianami. Panienkę naturalnie wychowaną na cale
cuǳoziemski sposób, wykołysano ancuzczyzną i dobrym tonem europe skim, a że Bóg
dał e piękność, marzono dla nie wielkie losy, nie mnie ak Raǳiwiłła lub Potockiego.
W czasie owego se mu, księżna ostatkami goniąc dawała świetne bale, choć panienka
ledwie była wyszła z ǳieciństwa, ale że e pilno w świat było, ani o ciec, ani matka
pieszczone edynaczce sprzeciwiać się nie śmieli.
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Książę spraszał licznych gości na swo e wieczory, a że ego pro ekta polityczne potrzebowały wsparcia od posłów, w liczbie innych bywali i oni. Że zaś dobra książęce leżały
na Wołyniu, a pan Ordyński był nawet, dalekim wprawǳie, kolligatem W… naturalnie
wciągnięty został do domu dygnitarza.
Nie wiem ak się to stało, ale któż podobne wypadki wytłumaczyć potraﬁ? Ordyński
zaledwie u rzawszy księżniczkę, szalenie się w nie rozkochał, a że naówczas mięǳy nim
a nią na oko wielki był przeǳiał, bo księstwo obo e daleko wyże myślami i naǳie ą
strzelali, nie pokazał się więc wcale ze swoim afektem. Młoda księżniczka nie wiem nawet czy w tłumie otacza ącym wyróżniła naówczas Ordyńskiego, który i nieśmiały był
i niewytresowany do wielkiego świata.
Skończył się se m nie doszły, powrócił pan poseł do domu, do płóciennego kitla,
do czarnych butów, skromnego życia i gospodarstwa, trzeba było książęcych wieczorów
zapomnieć, a pamięć tak e uparcie nasuwała na oczy! Postrzegło rychło oko matki, że
młokos przywiózł z sobą akiś niepotrzebny smutek, i domyśliła się, że to musiało być
coś serdecznego, ale syn się do niczego nie przyznał, a ci co go otaczali o niczem też nie
wieǳieli.
Minął rok akiś, aż tu zmarło się księciu staremu nagle prawie w podróży, z nim
upadło wiele marzeń i naǳiei; księżna poznała dopiero, że ten powolny i dobroduszny
mąż wielce e przecie był potrzebny. Chciała z razu znowu od eżdżać do Niemiec, ale
tam chleba nie było, tu się eszcze trzymały starostwa, musiała dla nich pozostać. Dom
wszakże tak świetny niedawno, opustoszał, a że famiǉa księcia gdy go nie stało, straciła
ochotę z Niemką się bratać, i inni też od nie odstąpili; córkę dorosłą gwałtem potrzeba
było wydać za mąż, a tu się nikt a nikt nie traﬁał. Nadszedł se m drugi, i ten zastał
eszcze księżnę w Warszawie; pan Ordyński znowu posłował, ale teraz zmieniły się wielce
okoliczności, i gdy młody człowiek przyszedł z atenc ą do księżne wdowy, choć się e nie
podobał, że był czysty polonus, z roǳa u tych któremi ona się na barǳie brzyǳiła, bo
nawet po ancuzku nie mówił, przecież dowieǳiawszy się o ma ątku, o koligac i, imieniu,
znaczeniu, barǳo go zaraz łaskawie przy ęto.
O Raǳiwiłłach i Potockich ani uż pomyśleć było można — zwrócono się więc do Ordyńskiego, którego posiadłości i senatorską prozap ą ktoś księżne pani wyliczył. Piękna
księżniczka z uśmiechem przy mowała pana posła, a Niemka choć usta gryzła i zmuszona
mówić z nim po polsku, szwargotała ak na mękach, przecież wysilała się na uprze mą
rozmowę, by mu wielki swó rozum, choć w niezgrabne szacie ukazać. Nie potrzebu emy mówić akie to oliwy dolało do ognia, którym stale tlało poczciwe serce starościca;
ednakże ledwie niewyraźnie naglony i naprowaǳony by się stanowczo z intenc ą swoą ob awił, bez matki posunąć się nie śmiał tak daleko. Wieǳiała księżna o powodach
milczenia, a gdy poseł wzdycha ąc do domu ruszył, bĳąc żelazo póki gorące, po echała za
nim do dóbr swoich wołyńskich niedaleko Ordyńca i ǳisie sze sieǳiby ich położonych,
choć dotąd nigdy w nich nie bywała.
W kilka tygodni potem poszóstne paradne e cugi wiozły ą z wizytą do nasze starościne , o które ani wątpiła, że ą potraﬁ blaskiem swym zaćmić i do czego zapragnie
nakłonić. Ale starościna nie łatwą była do u ęcia czczem słowem i pozorami akiemiś,
umysł to był wyższy, instynkt szczęśliwy i niechybny w poznawaniu luǳi; — przy ęła
księżnę poważnie, godnie, grzecznie, ale nie dała się olśnić ani niemiecko-ancuzkiemi
tonami, ani wyblakłą wielkością; — matka zresztą i córka zarówno się nie podobały e .
A uż e byli dworscy coś szepnęli, że syn w Warszawie do księżne uczęszczał, co nie
w smak poszło staruszce.
— Będę się modlić, żeby to Pan Bóg od naszego domu odwrócić raczył — powieǳiała sobie w duchu — a na co nam te szwabskie gołe splendory i zamorskie koligac e!
Wolałabym prostą szlachciankę, co by mi poczciwie kąǳiel przędła, a uczyniła go szczęśliwym i spoko nym, niżeli te niemieckie czupiradła, którym wieś nie smaku e i nasz
obycza śmierǳi a pieniąǳe tylko polskie pachną.
Poleciał zaraz starościc do księżne do Głuszy, dowieǳiała się matka, milczała, aż gdy
odwieǳiny te powtarzać się zaczęły, postanowiła wreszcie otwarcie się z synem o tem
rozmówić. — Próżne były rady, przestrogi i łzy nawet macierzyńskie — serce głośnie
od nich mówiło. Starościc kochał, kochał szalenie, po staropolsku, bez westchnień, bez
łzów i wykrzykników do natury, gwiazd, księżyca, ale stale, uparcie, cicho i namiętnie.
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Księżna która się na miłości znała doskonale, boć sama miała mie sce zaszczytne w sławne Saxe galante, dostrzegłszy co się święci, zasiadła w Głuszy naumyślnie pod nosem
pani Ordyńskie . Zawołano na se m znowu, bo ciągle próbowano, czy się też który nie
uda, po echał posłem starościc, powlokła się wdowa z córką do Warszawy, a biedaczka
Ordyńska płakała desperu ąc nad edynakiem.
Panna była zupełnie obo ętną dla pięknego chłopca, który dla nie przywykłe yzury,
do cuǳoziemskiego stro u i obcego ęzyka, wydawał się nawet trochę nieokrzesanym
i śmiesznym. Serce e spało eszcze, matka dysponowała, rozum kazał słuchać, przyszłość
obiecywała swobodę, więc mu nie była przeciwną. Stare zaś księżnie pilno potrzeba było
zięcia i dla ma ątku i dla tego, by nim znowu kieru ąc po swo emu, do polityki i intryg
dworskich powrócić, do których na starość coraz barǳie tęskniła.
Wytrzymawszy dopóki tylko mógł w milczeniu, starościc oświadczył nakoniec matce, niepokonaną swą miłość ku księżniczce. Słuchała go poczciwa wdowa wzdycha ąc,
a nareszcie gdy się e do nóg rzucił, odpowieǳiała podnosząc go:
— Wiesz kochanie mo e, że mi to oddawna nie ta no! umyślniem milczała od pierwsze nasze rozmowy i perswaz i, i mówić o tem nie chciałam. Jesteś młody trudno z sercem two em mówić rozumnie, a zważ tylko do czego to prowaǳi. Nie nasze to, choć nazwisko nosi polskie, wychowane nie dla nas, garǳąc nami, zepsute dworszczyzną. Matka,
Boże odpuść, za życia księcia, nieboszczyka, w ego butach chaǳała, zechce się e i waścine włożyć, córka zwycza nie ak córka, niedaleko padnie abłko od abłoni. Ma ątku
pasz, a fonów co niemiara, splendorów się chce, a pracy nie lubi. Kochaneczku to nie
dla nas ta pupka norymberska!
Prawił tam co mógł zaleca ąc pannę starościc, ale argumenta macierzyńskie zachwiać
się tem nie dały, ona mówiła ak było, on przyrzekał przyszłość które się tylko domyślał.
— Lata ą oni za tobą i głowę ci przewróciły, co mnie uż nie mało łez kosztu e, zrobisz
sobie co zechcesz, ale pamięta żebyś nie żałował. I to ci eszcze powiadam w dodatku, że
eśli się ożenisz z księżniczką, a mo ego dożywocia i deportatów ci nie ustępu ę, dobrze
choć to na złą goǳinę zachować.
Starościc różnie koło matki choǳił, aż przecie tyle wytuptał, że uż nie pochwala ąc,
przyna mnie się nie sprzeciwiała. Po echał więc z oświadczeniem, które chciwie przy ęto
— sam pan wo ewoda był swatem.
Księżna e mość ednak oględna matka, zaraz szepnęła o donac ach, zapisach, o prawie,
oﬁaru ąc ze swo e strony barǳo liberalnie całe dobra ǳieǳiczne, byleby z nich sumą aką
ą kontentowano.
Na oko były to wielkie rzeczy, klucz bowiem Głuski stanowił rozległą ma ętność, ale
na tem tyle było sum, legatów, długów, zastawów, procesów i różnych ciężarów, że obrachowawszy e, zostawało ledwie z czego trzecią część zapewnionego sobie przez księżnę
dochodu opłacić. Starościna twardo stanęła w interesie — posłano z obuch stron prawników dla umowy o intercyzę, pilnowała się matka żeby nic nadto co bezpiecznie postąpić
mogła, nie puścić z rąk; księżna ze swe strony żądała koniecznie rezygnac i dożywocia
i zakwitowania z deportatów, ale pani Ordyńska przy swo em stanąwszy, odmówiła tego
otwarcie.
— Chętnie bym się zgoǳiła — odpowieǳiała swemu prawnikowi — pozostać na
łasce syna, bo serce ego wiadome i barǳom go pewna, ale kiedy się iǳie pod panowanie
tych Sasów, którzy go niechybnie osiodła ą, powiem waści szczerze, że z rąk im patrzeć
nie będę; muszę pilnować, żeby się co zostało na złą goǳinę, bo oni to z wiatrem puszczą.
Księżna sąǳąc że fochami wdowę przekona, spróbowała zerwać traktac e — starościc
aż struchlał, ściskał matkę za kolana, padał e do nóg, nic nie pomogło.
— Dla two ego szczęścia z chęcią bym mo e dała, rzekła z powagą stanowczo, ale dla
ich chciwości i fantaz i nie uczynię nic. Bądź zresztą spoko ny, strachy na lachy, zobaczysz
ak się prędko udobrucha ą.
Jak przepowieǳiała tak się stało, księżna wiǳąc że pani Ordyńskie nie z e w kaszy,
dała się ułagoǳić, zezwoliła na taką intercyzę akie żądano, niby dla szczęścia ǳieci robiąc
oﬁarę, i poczęła tylko naglić o przyspieszenie wesela.
Starościc był w gotowości, ǳięki opiece macierzyńskie , która wszystko powoli oddawna przysposabiała na akt weselny, choć go teraz łzami oblać miała.
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Odbył się ślub wystawnie barǳo, a że małżonek ani tytułu, ani znaczenia nie miał
w stolicy, poleciała zaraz księżna do Warszawy wyrabiać mu waku ące podczaszostwo,
które z przed nosa zasłużeńszemu chwyciła, nie wiem co tam za nie obiecawszy.
Zatem poszło że pan podczaszy nowy musiał echać do Warszawy, a za staraniem matki żony, która tysiące wyna dowała powodów, by mu nie dać na wieś powrócić, zamieszkał
powoli w stolicy. Nieznacznie otwarto dom świetny, na wielką stopę, zawładano zakochanym i tak go dobrze spętano ak nieboszczyka księcia; z tą tylko różnicą, że w sprawach
publicznych, wpływ kobiecy nigdy go nie mógł z prawe drogi sprowaǳić.


Matka tymczasem gospodarowała na wsi, sama edna sieǳąc, gdyż synowi rzadko do nie
do echać pozwolono, wzdychała nad nieszczęściem, które z góry przewidywała, twarzą
wesołą na pozór, kry ąc głęboki smutek.
Umarł wreszcie August III a z nim stosunki księżne i ostatek e znaczenia i wpływów; młody król nowy wystąpił w całym blasku; a edną z na gorliwie poklasku ących
przy ego koronac i i usiłu ących zwrócić na siebie oko Na aśnie szego, była pani podczaszyna. Je piękność, młodość, cuǳoziemskie wykwintne wychowanie, dowcip świetny,
nad wszystko wǳięk którym obdarzoną była, a który nie edną uż równie gwałtowną ak
podczaszego wzbuǳił namiętność, wkrótce u nóg piękne pani ugięły królewskie czoło,
tak chętnie schyla ące się na skinienie kobiece.
Zimne dotąd i nietknięte serce piękne pani nasze , które z uczucia żarty sobie stroiło,
pierwszy raz wzruszyło się prawǳiwie. Począwszy od proste , obrachowane zalotności,
skończyła na przywiązaniu namiętnem.
Ona wkrótce uż nie wiǳiała w nim monarchy ale kochanka. Poniatowski co dopiero
pod koniec życia potraﬁł się stale przywiązać do marmurowych wǳięków ostatnie ulubienicy, przeląkł się te miłości, gdy o nie wątpić nie mógł. Lubił on kobiety ale kochać
nie umiał; Sybaryta przeszedł zrywa ąc kwiaty po droǳe życia i rzuca ąc e zwiędłe pod
nogi. Podczaszyna stała się wkrótce pośmiewiskiem swych rywalek, które nie po mu ąc
ak kochać można było tak zapamiętale i biorąc szczerą miłość za niezręczną komed ą,
naśmiewały się z biedne obłąkane .
ǲiało się to wszystko tak, że podczaszy przywykły do form zalotności powszednie
będące w obycza ach, niedopatrzył się niczego, nie umie ąc przypuścić nawet by mu kto
skarb ego chciał wydrzeć. Usłużni dopiero przy aciele otworzyli mu oczy, wskazali postępowanie żony, i naprowaǳili na przekonanie, że serce e nie należało do męża.
Biedny podczaszy zrazu uderzony tem odkryciem ak piorunem, osłupiał, chciał szukać
zemsty, a wiǳąc ą niepodobną, zadrżał nad ogromem swego nieszczęścia. Przypomniały
mu się za późno — prorocze słowa matki!
Wyszpiegowawszy raz posłańca królewskiego i prze ąwszy przez sługi bilecik, wpadł
do żony za adły, wściekły boleścią i rozpaczą, tak że przestraszona uciec od niego musiała.
Sąǳąc że ą zabĳe.
A że się wówczas nic nie utaiło w Warszawie, bo chciwie skandalów szukano dla
zabawki próżniacze , tegoż wieczora wieǳiała stolica o tragiczne scenie. Podczaszy nie
ochłonąwszy eszcze, poleciał do zamku, wyprosił sobie sekretne posłuchanie u króla,
a tam ak się znalazł, nikt nie wieǳiał. Wiǳiano go tylko że wyszedł poruszony barǳo,
a król długo zdawał się zamyślony i zaasowany.
Tegoż wieczora choroba rzuciła nim o łóżko, na pierwszą wieść o nie przybiegła matka
w rozpaczy, zwołano doktorów, ale pomimo na większych starań, w ǳiesięć dni podczaszy
krótkie swe życie zakończył, zostawu ąc syna w kolebce i młoǳiuchną wdowę. Grób ten
powinien był rozǳielić na wieki podczaszynę z Poniatowskim, ale miłość te kobiety nie
patrzyła granic, nie po mowała przeszkód, nie ważyła przyzwoitości. W żałobie eszcze,
rada swoboǳie, w więzach swych utrzymać starała się Poniatowskiego i może gorącością
uczucia, może samem zgorszeniem drażniącem uż dość zmartwiałego króla, na czas akiś
przyciągnęła go ku sobie.
Myśleli wówczas niektórzy że się król przywiąże, że ta miłość nareszcie, po tylu a tylu
kaprysach, prze ǳie eśli nie w namiętność to przyna mnie w nałóg. Inacze się stało.
— Poniatowski kochać nie umiał sercem, nęciło go tyle różnobarwnych oczu i tyle coraz
   Djabeł



odmiennych piękności, że się im oprzeć nie umiał. Gwałtowne sceny na które narażała
go zazdrość podczaszyne , co raz barǳie zaczęły zrażać od nie , każąc się obawiać niewoli; usuwał się, oddalał nieznacznie, szukał powodów opuszczenia, nareszcie całkiem ą
porzucił.
Co się tam na ówczas ǳiało z kobietą która przegrała wielką stawkę swego życia,
wypowieǳieć trudno; kilka tygodni mówiono po całem mieście o e rozpaczy, zna du ąc
ą nienaturalną, potem znikła nagle ze świata ówczesnego i mówić o nie przestali — bo
co z oczów to z myśli. Dokąd się wówczas udała nie wieǳiano nawet, błąǳiła w początku
po kra u eżdżąc na pozór bez celu, byle w mie scu nie sieǳieć, potem z synem wy echała
za granicę i tam zamieszkała lat kilka.
Ma ątkiem tymczasem rząǳiła ciągle starościna Ordyńska, nie tylko swoim, ale i podczaszyne , bo na nim uż znaczne miała sumy spłacane wierzycielom.
Dopominała się ona wnuka, a że syn dosyć obo ętne matce nie wielką był pociechą,
odesłała go podczaszyna z Włoch do babki, w zamian otrzymawszy potrzebną e na dalsze
podróże sumę. Kilka tak lat Michał pod okiem staruszki wychowywał się w Głuszy, dopóki znów podczaszyna znuǳona wszystkiem: Paryżem, Rzymem, Neapolem, Florenc ą,
nie zleciała ednego poranku ak z obłoku do starego cichego domostwa.
Paliły ą akieś fantaz e, któremi się durzyła niemogąc zaspokoić, z kolei stawała się artystką, literatką, ogrodniczką, ﬁlozofką, i odrzucała co chwyciła zaledwie skosztowawszy.
Przybywszy do Głuszy poczęła przebudowywać wszystko, przestawiać cały pałac o cowski,
zakładać ogrody, sprowaǳać Francuzów, Włochów, Niemców, kupować książki, posągi, medale, osobliwości pod pozorem wychowywania syna, w istocie szuka ąc lekarstwa
w swym smutku.
Michaś teraz począł się wychowywać częścią przy babce, częścią u matki, która postanowiła na przekor staruszce, wykształcić go na wzór cuǳoziemski. Powierzyła więc
ǳiecię trochę podrosłe nie akiemu Labe Poinsot, który z Franc i podobno uciekać musiał z powodu ciężących nad nim pode rzeń o popełnienie niewy aśnione akie ś zbrodni.
Tak mówili nieprzy aciele ego, on zaś wspominał tylko o prześladowaniach politycznych!
Poinsot był wcale niepospolitym człowiekiem, choć może serce i charakter nie odpowiadały umysłowym ego zdolnościom. Obdarzony żywem i łatwem po ęciem, pamięcią
zaǳiwia ącą i darem chwytania a obracania na swą korzyść wszystkiego co go w akikolwiek sposób dotknęło, wykształcony był naukowo na wiek swó niepospolicie, i gdyby nie
duch czasu co w nim grał na głośnie , byłby zdolny pokierować wychowaniem młodego
człowieka. Ale zwykle tego roǳa u luǳie nie ma ą swo ego zdania, a przesaǳa ą opiǌe
wieku którego są wyrazem na pospolitszym — tak było i z nim, nikt może dobitnie ,
silnie i z większą egzagerac ą nie przedstawiał XVIII wieku.
Umiał on po trosze wszystkiego, a nadewszystko chwycił ogólne nauk zarysy, z pomocą których przy niewielkie pracy, mógł w krótkim czasie przsposobić się do wykładu
niemal każde umie ętności. W niczem wprawǳie aśnie i lepie nad swoich mistrzów
nie wiǳiał, ani dale zaszedł, ale w ślad za nimi doskonale zdążał. Z pomocą książki na
zawołanie był astronomem, matematykiem, historykiem, latinistą, hellenistą, numizmatykiem, archeologiem, botanikiem, mineralogiem, czem było potrzeba. Słowem ex libro
doctus ak to dawnie zwano. Oprócz tego miał czas nabrać talentów — śpiewał, grał na
klawicymbale, malował nieźle guaszem, wykrawywał sylwetki, bazgrał dekorac e, w potrzebie dyrygował orkiestrą i występował ak aktor na teatrze amatorskim.
Był to człowiek uniwersalny, ale ak większa część tych uniwersalnych geniuszów; nie
zgłębił nic i ślepo szedł kole ami wieku swego, po kolana w ego błędach.
Czytanie ǳieł pseudo-ﬁlozoﬁcznych, które właśnie w te chwili świat cały aż do głów
koronowanych przyprawiały o gorączkę, i emu pomąciło zdrowsze wyobrażenia zaczerpięte w pierwiastkowem wychowaniu religĳnem. Była to goǳina w które każdy miał
sobie za obowiązek coś burzyć, gdyż wszystko niemal zwano przesądem, a wzdychano do
stanu natury, usiłu ąc do niego powrócić, by się w niem obmyć ak w źródle.
Poinsot stał się zapalonym zwolennikiem encyklopedystów, a choć nosił dla akie ś
przyzwoitości i ceremonii suknią duchowną, dawno uż nie miał wiary, i szczególnym był
mater alistą. Dla formy tylko mówił czasem o istotności Na wyższe , ale nigdy nie wspomniał Boga, z obrzędów wiary wyśmiewał się dowcipnie, czerpiąc krytykę i koncepta
w dykc onarzu Voltair’a, który był dlań skarbnicą nieprzebraną. Można sobie wyobrazić,
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ak taki człowiek wychowu ąc ǳiecię, wpłynąć na nie musiał, zwłaszcza że szał prozelityzmu ożywiał go do tego stopnia, iż żadne nie minął zręczności nawet z obcymi, żeby im
swych zasad nie próbował zaszczepić.
Michaś wprost od religĳne , pobożne i duchem chrześcĳańskim prze ęte babki, dostał się w ego ręce. Ponsot w początku nie mógł sobie z nim dać rady, tak go zna dował
źle i po barbarzyńsku prowaǳonym, tyle w nim spotykał przesądów i zakrzewionych
wyobrażeń fałszywych. Chłopiec mięǳy nim a babką w początku nie wieǳiał co począć,
w co wierzyć, kogo słuchać; trwało to czas akiś, nareszcie podczaszyna będąc przekonaną o niezmierne wyższości Labe Poinsot, odebrała go gwałtem od starościne , i oddała
całkowicie w ręce Francuza.
Staruszka płakała rzewnie, ale się temu oprzeć nie mogła, a Michasiowi któremu
z Neapolu matka przywiozła imię Alﬁera, zakazano nawet choǳić do babki do oﬁcyn,
czego zresztą niebarǳo słuchał.
Dwa więc całkiem przeciwne sobie duchy ogarnęły umysł ǳiecięcy — z edne strony
duch wiary głębokie , do fanatyzmu prawie, a racze do ascetyczności posunięty, czasem
surowy do zbytku, to po mu ący że niema nic mało-ważnego gǳie choǳi o przyszłość
Niebieską, przywiązany do form i praktyk, gdyż żadna forma czczą nie est, a duch bez
nie istnieć nie może — z drugie , duch burzliwy wieku co niszczył i wywracał nie patrząc
gǳie się zatrzyma, duch sceptycyzmu bez granic, zimnego rozbioru, rozumowania i mater alizmu, co bo ąc się by nie uwierzyć za nadto, wolał wszelką wiarę odrzucić. Dwa tak
sprzeczne ǳiałania zachwiać musiały umysłem słabym i giętkim, a edno z nich otrzymało
wreszcie przewagę. Wpływ pobożne babki był pierwszym, więc się głęboko zaszczepił,
— nauczyciela, częście i dłuże się powtarzał, wlewał z każdem słowem nauki. Na dnie
więc pozostał pierwszy odcisk młodości, ale powierzchownie zwyciężyło wrażenie ostatnie. Michał który z początku ze wszystkiego się babce spowiadał i o wszystko co go
draźniło ą pytał, późnie zamilkł uż i przy ął za prawdę co Poinsot mu powieǳiał. —
Wszakże głos akiś wewnętrzny często się w nim oǳywał wspomnieniami przeszłości.
Francuz dołożył starań około wychowańca swego, a przyznać potrzeba że mu z nim
nie szło trudno, bo uczeń był ciekawy, po ętny, umysłu żywego, i do nauki ochoczy.
Bóg go szczodrze obdarzył w talenta i wroǳony ten spryt, który często bywa uǳiałem
mierności, niekiedy zwiastunem niepospolitych darów. Tu choǳiło tylko o uczynienie
z niego dobrze wychowanego panicza; uczono więc wiele, ale barǳo powierzchownie,
więce dla świata niż dla niego. Że Michał nie miał gorączki pracy, popędu do poświęcenia się czemuś wyłącznie, a równie po trochę chwytał wszystkiego, Poinsot uczynił go
wkrótce czem sam był, na małą skalę, to est uniwersalnym a płytkim polyhystorem salonowym. Przebiegłszy z nim pędem cały kurs nauk, przeczytawszy celnie sze arcyǳieła
współczesne, w których cały duch wieku się upostaciował — resztę rozmowami dowcipnemi dopełniał. Uczeń niestety, uwierzył w mistrza, a nadewszystko dał sobie wmówić,
że cechą na wyższe mądrości było w nic nie wierzyć, co by się matematycznie dowieść
nie dawało. Takim z rąk pana Poinsot, utalentowany zresztą, wyrywał się uż na świat
młody chłopiec, myśląc tylko akie go przy emności, akie szały i rozkosze czeka ą w życiu swobodnem, które znał tylko z książek i romansów, a trochę od Francuza mówiącego
otwarcie o dworze Ludwika XV i regenc i. Wystawiał on sobie to życie całkiem nie po
staropolsku, ale z ancuzka.
Jeżeli kiedy surowsza myśl pracy, obowiązków, poświęcenia, doleciała uszu ego z ust
stare poczciwe babki, dawał e przelecieć ak naprzykrzonemu komarowi, licząc ą do
tych starych przesądów, które encyklopedyści powalili na ziemię. Na pierwszym obowiązkiem zdawało mu się być szczęśliwym, na większą pracą, trochę się przez grzeczność
ponuǳić, o poświęceniach zaś myślał że e przy mować należy, ale oﬁarować się z niemi
nie uczuwał potrzeby.
Życie, życie — ak wieniec z róż, lilĳ i wonnego kwiecia, wydawało mu się zdala
czarowną wiązanką; niecierpliwie ręce wyciągał ku niemu, rwał się by zbliżyć doń i począć
nareszcie używać. Co tam zawczasu marzeń, co dramatycznych scen przeleciało, gore ąc
ak bengalskie ognie przez tę młodą główkę — ile uśmiecha ących się twarzy przemknęło
w tych snach wieszczych, ile rączek białych ob ęło szy ę ego drżącą, ile ust koralowych
z usty spragnionemi się spoiło‼
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Nigdy życie nie dotrzyma obietnic młodości — ale akże ziścić e może, gdy na złość
emu, ta chwila szalona tak szafu e, tak rzuca, tak sypie przyrzeczeniami bez końca‼
W edne goǳinie naǳiei wyciska treść kilku luǳkich żywotów; — i ǳiwnoż-że potem, gdy rzeczywistości dotknąć się przy ǳie, chłodne , nudne , ospałe , bezbarwne , ręce
opada ą, pierś narzeka, oko płacze?
Michał marzył uż rozpasany szalenie — a zamiast okiełznać ten popęd niebezpieczny,
wszystko go dokoła podbuǳało, nikt hamować nie myślał.
Galer a obrazów składała się z samych scen miłości, rozkoszy, zbytku — tysiące twarzyczek uśmiechały się z e ram złoconych; — w księgach które czytał, swawolne myśli
latały ak pstre motyle, — rozmowy Poinsot’a mało kiedy nie zaczepiły o akie zgorszenie
lub wypadek da ący głęboko do myślenia młodemu chłopcu; sama histor a nawet po ęta
ak ą wiek XVIII rozumiał i wykładał, była podżegaczem namiętności, usprawiedliwieniem wszystkiego złego, koniecznością charakteru, temperamentu lub losu.
Niecierpliwa żąǳa poczęcia nareszcie tego życia, które sobie wyobrażał tak pełnem
wrażeń i rozkoszy, zachmurzała czoło młodego chłopca, zżyma ącego się na to wie skie
więzienie, w którem go dotąd trzymano. Biedny, nie po mował eszcze że na słodszemi
chwilami są właśnie te, w których się wszystkiego spoǳiewamy, nic eszcze nie otrzymawszy.
Zbliżała się nakoniec goǳina upragnione emancypac i, a choć mu zapowieǳiano
że w pierwszym roku pobytu ego w Warszawie Labe Poinsot pozostanie przy nim dla
towarzystwa, nie wiele się o to troszczył pan Michał, pewien będąc że powolny nauczyciel
w niczem sprzeciwiać mu się nie zechce.
Dwa powody skłoniły podczaszynę do skorzystania z przy azdu królewskiego i zaproszenia N. Pana do domu swego; chciała ona raz eszcze wiǳieć tego, którego ukochała
silnie i stale niż w owym wieku było zwycza em, chciała spróbować czy to uczucie które
zgasiły lata nie wstanie z martwych choć na krótką chwilę; czuła się eszcze piękną, ale
na brzegu te przepaści która starością się zowie, ostatniem wǳięku pragnęła błysnąć raz
eszcze. — Jako matka także myślała o synu, i prze eżdża ącemu monarsze przedstawia ąc
i poleca ąc Michała, nie wątpiła że mu tem przyszłość utoru e.
W Warszawie eszcze odebrał król list pani podczaszyne , a pamiętny dawnych stosunków, przez wǳięczność, przez litość, przez grzeczność wreszcie, a trochę może przez
ciekawość, zgoǳił sie na usilne prośby dawne kochanki. — Głusza też niewiele była
mu z drogi, milę czy półtory tylko zboczyć do nie trzeba było adąc do Wiśniowca.
Tym sposobem podczaszyna miała zaszczyt przy mować u siebie ukoronowanego gościa,
ale gorżkiemi opłakała go łzami, nieotrzymawszy nawet ednego we rzenia, coby dawne
przypomniało uczucie.


Po wy eźǳie króla, po rozsypaniu się gości spieszących każdy w inną stronę z opowiadaniem odmiennem, pałac w Głuszy długi czas smutną się pustką wydawał. Spoczywali
wszyscy marząc, wzdycha ąc lub ze smutków przędąc nowe naǳie e. Podczaszyna płakała. O! niczem to eszcze niewiara, opuszczenie w młodości, gdy nie liczym lat, goǳin,
chwil zbliża ących nas do siwizny, piszące na ostygłe głowie: — wygnany esteś z rau! ale na krańcu lat namiętnych, stracić skarb ostatni do którego serce przyrosło — to
rozpacz często nie przeżyta, zabĳa ąca ak trucizna! Ona w życiu całem, nie kochała nikogo prócz niego; ǳiwną anomalią w wieku zepsucia i płochości, była stałą i wierną, na
chwilę nie za ął ą kto inny — a co łez wylała nad listami donoszącemi e o każde nowe
Poniatowskiego intryǳe, to tylko edno e serce policzyć mogło. Nieszczęśliwe to było
przywiązanie do człowieka, co w kobietach szukał rozrywki nie serca, którego równie
za mowały starościna Opecka, i żydówka Cza ka, akaś pani kasztelanowa i pani Lhuillier, wo ewoǳicowa Mścisławska, piękna Eǉa, piękna młynareczka, i tyle i tyle innych
niepoliczonych ednodniowych bogiń i królowych! Je się do końca zdawało że do nie
wrócić powinien, bo ona go edna kochała. Ale Stanisław August dawno był o krótkich
i przelotnych z nią stosunkach zapomniał.
Była eszcze piękną, niosła mu wspomnienie lat szczęśliwych, myślała że go poruszy,
że oczaru e, pociągnie choćby tylko na krótką goǳinę; — on zbył ą słodką, powszednią
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grzecznością, podarkiem, pochlebstwem, a ile razy oko e spotkało się z królewskiem
we rzeniem, wyczytała w niem tylko przestrach akiś i lodowate zdrętwienie wyczerpanego człowieka, który sercem zamarł na wieki. Gorżkie też były łzy podczaszyne , bo
z niemi spływała ostatnia życia naǳie a, a poczynała się bezcelna, nudna starość. Kochała syna, ale sercu e rozdrażnionemu ustawicznem pragnieniem, miłość ta poczciwa
wystarczyć nie mogła; cieszyła się nim, nieumie ąc samem zaspokoić macierzyństwem.
Już asno marcowe słoneczko świeciło w pustych salach pałacu, gdy z poko u swego
wyszła powolnym krokiem podczaszyna blada, bezmyślna, zrozpaczona prawie, szuka ąc
w ruchu roztargnienia. Wszystko eszcze po trudach tygodniowych przygotowań we śnie
odpoczywało, ﬁz ognomia tylko poko ów i rozrzucenie mebli świadczyły o gwarze aki
tu niedawno panował. Krzesła rozmawiały eszcze z sobą pozwracane charakterystycznie, stoliki pełne były aszek które oglądano; na ednym leżało pudełko z naszy nikiem
z kameów, na innym rzucony order Ś. Stanisława — pamiątki królewskie bytności.
W sali adalne , w przyległym gabinecie woń pĳatyki dawała się czuć eszcze, a porzucane narzęǳia muzyczne, drzemiąc odpoczywały na ziemi. Gǳie niegǳie zmięta ﬁranka, oberwany liść z wazonu, zgubiona chusteczka, byłby akby akichś scen ta emniczych
świadectwem.
Podczaszyna z niemnie szem uczuciem spo rzała na ten teatr ostatniego dramatu swego życia, ak niegdyś na pompe ańskie wykopalisko.
I tu i tam wrzawę, wesele, śmiech, pieśni, zamurowało milczenie na wieki. ǲień ten
ostatni poleciał w przeszłość na zawsze, pozostawu ąc za sobą szczątki tylko, okruszyny,
zwietrzałe wonie i trochę w sercu boleści.
Tylko w sali niebieskie tańczyły ak wczora obo ętne bóstwa, uśmiecha ąc się zawsze
ednosta nym uśmiechem do smutne kobiety, która od tego obrazu mitologiczne radości
ze wstydem odwróciła oczy.
Posunęła ręką pudełko z naszy nikiem akby e z przed siebie sprzątnąć chciała, spo rzała na Corregia który się lepie od nie królowi podobał, westchnęła i rzuciła się na
krzesło.
— Co począć z sobą? zawołała w duchu — gǳie się poǳiać, czem wyschłą próżnię
serca zapełnić?
I ak w pustym gmachu, na wołanie rozpaczliwe, echo tylko przedrzeźnia ąc odpowiada, tak w pustce e serca rozległo się stokroć pytanie bez odpowieǳi.
W tem drzwi się otworzyły, Bóg zsyłał e znowu żywe rozwiązanie zadania: — wszedł
syn uśmiechnięty, rozmarzony, szczęśliwy, śleǳąc na licu matki smutku, którego wprzód
był nie po ął, nie rozumiał teraz.
Podczaszyna podniosła głowę usiłu ąc go zwieść udaną wesołością, którą odpowieǳiała na powitanie syna — ale źle grała komed ę.
— Wiǳisz kochana mamo — rzekł Alﬁer, że wszystko się nam na ślicznie udało
— powitanie, kantata, przy ęcie, król był wesół i zostawił nam dotykalne dowody swoego ukontentowania, mogę się więc spoǳiewać ak na pomyślnie szych w Warszawie
sukcesów!
— Prawda kochany Alﬁerze, wszystko poszło ak na lepie , zimno odparła podczaszyna — to też wiǳisz żem uż spoko na.
— Ale czegóż eszcze smutna?
— Mo e ǳiecię, wszak rozstać się bęǳiemy musieli?
— Rozstać? prawda kochana mamo, ale nie na długo, i nie daleko bęǳiemy od siebie.
— Niedaleko⁇ nie wiem, szepnęła matka które myśl akaś szukania spoko u pod
obcem niebem snuła się po udręczonem sercu — a podobno do Włoch po adę, ty do
Warszawy, i Bóg wie — kiedy się zobaczymy.
— Do Włoch? to zapewne na kilka miesięcy?
— Na kilka tygodni, na miesięcy kilka, na rok, na dłuże , któż to wie wy eżdża ąc?
I znowu smutnie spuściła głowę milcząca, — Alﬁer tymczasem którego po młodemu
paliła potrzeba wypowieǳenia co mu na sercu ciężyło, choǳił i mówił żywo:
— Król! król niezrównane dobroci człowiek, nieprawda mamo? co to za przy emność?
aka słodycz? uśmiech aki? ile powagi! ile nauki! aka spoko ność na tem asnem czole?
Matka spo rzała na syna z politowaniem prawie.
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— ǲiecko! odpowieǳiała cicho, akże ty eszcze mało znasz luǳi! ak ciebie oszukać
łatwo! nie wiǳiałeś tylko to co było na wierzchu. On spoko ny! on wesoły!
— Tak go to za mowało wszystko — obrazy, książki, zbiory — przypatrywał się,
unosił!
— Proste to roztargnienie które mu na chwilę dozwala o ciężkich boleściach zapomnieć.
— Miałżeby być nieszczęśliwy?
— Ma nieprzy aciół, a na straszliwszego w samym sobie — życie mu tak zbrzydło,
niema serca.
— Mamo, uśmiechnął się młody człowiek, zda e mi się że się nieco uprzeǳasz? Ja go
znalazłem pełnym na pięknie szych uczuć.
Matka uśmiechnęła się znowu, widać nie chciała prowaǳić dale rozmowy, powstała
z krzesła, wskazała na obraz Corregia.
— Pamięta o tem Alﬁerze, każ go upakować i odwieść do Warszawy, nim król z Kaniowa powróci. Przepraszam cię, muszę pó ść spocząć.
I wolnym krokiem, rzuca ąc trochę zdumianego syna, odeszła do swego poko u.
— Co to za nieszczęście postarzeć choć trochę, zawołał do siebie Alﬁer, kręcąc się
i nucąc piosnkę stanąwszy przed wielkiem zwierciadłem — wszystko się zaraz wiǳi akoś
fałszywo, smutnie! Ta biedna mama coby się miała cieszyć — tak teraz znużona, tak
przybita, po prostu się musiała okrutnie zmęczyć! Miałożby to być i ze mną późnie ⁇ A!
nie! nie! nie rozumiem nawet ak można dobrowolnie stawać na takim punkcie żeby się
nam świat z czarne tylko strony pokazywał. Życie to tak słodka rzecz — niech ży e życie‼
Właśnie na ten z głębi serca rzucony wykrzyknik, boczne drzwiczki uchyliły się po
cichu i wyskaku ący kawaler Ś. Stanisława, u rzał po za sobą ładną panienkę, która się
z niego śmiała serdecznie.
— A panna Anna uż wstała! zawołał nagle ą spostrzegłszy i nizki odda ąc e ukłon.
— A pan podczaszyc wiǳę w przewybornym humorze!
Ale opiszmy choć króciuchno, to śliczne z awisko, któreśmy panną Anną nazwali.
Była to szesnastoletnia ledwie, córka edynaczka marszałka dworu podczaszyne , Sienińskiego, staruszka któregośmy niedawno poznali. Nie powiem żeby to był cud piękności,
ale świeższe i ożywieńsze twarzyczki, w które by oczy i usta dobitnie mówiły co się
w sercu ǳiało, trudno sobie wyobrazić. Ciemnych włosów i oczu, niewielkiego wzrostu,
zręczna, silna, z barwą zdrowia na twarzy, z czarnem, śmiałem i pełnem energii we rzeniem, Anusia miała rysy ﬁz ognomii piękne Polki — szlachcianki, córki żołnierza,
przyszłe matki pokoleń rycerskich, dla które życie nie straszne, bo krzyż w myśli i na
piersi, wiara w sercu, męztwo w łonie — zbro ą na wszystkie przygody.
Śmiała się z e ust i oczów młodość w całe krasie swo e , ufność w niezachmurzone
utro i akieś lekceważenie przyszłości, oczy biegały ﬁglarnie, usta zdawały się nieumieć
otworzyć chyba piosenką. Przytem wszystkiem na czole gładkiem, marmurowem było
i trochę dumy i trochę wiary w swe siły.
Panna Anna wzięta na wychowanie naprzód przez panią starościnę, która ą pokochała prawie na równi z Michałem, zostawała przy nie od ǳieciństwa; od roku zaś akiś
kaprys podczaszyne przyłączył ą do e dworu i panien respektowych. Jedynaczka była
u starego Sienińskiego, a ten skrzętnie zbierał grosiwo i wieści choǳiły na dworze, że
tam go niemało być musiało, bo stary barǳo skąpił, kapitaliki oddawał na procenta, i lada ǳień mógł dobyć wioskę z kieszeni. Anusia była wielką ulubienicą starościne , która
obe ść się bez nie dnia ednego nie mogła; a przyczyniało e łaski i to, że dwór podczaszyne sancuziały wcale e nie smakował, maniery ego przy ąć nie chciała i żartowała
sobie z cuǳoziemców którzy go składali, a na więce z Labe Poinsot. Gdy inne uż szczebiotały po ancuzku, lub udawały, że choć trochę liznęły tego ęzyka, Anusia szczerze
sobie z niego się prześmiewała i zaklinała że go się uczyć nie myśli, a choć o ciec byłby
e chętnie nowomodną sprawił sukienkę i na puder pozwolił, choǳiła w staroświeckich
ubkach i włosach akie e Bóg dał.
Anusia wychowała się prawie razem z podczaszycem, który niewiele od nie był starszy;
— dawnie przed ednym obrazem mawiali pacierze, na ednym elementarzu czytać się
uczyli, razem katechizm powtarzali, podpowiada ąc sobie wza emnie; ǳiecinne ich serce
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pierwsze się spotkały na świece, młodość zastała ich uż na przeciw siebie, tęsknota tych
lat obo e razem powitała, — ak-że się pokochać nie mieli?
W początku było to przywiązanie ǳiecięce, potem miłość, która o sobie nie wieǳiała,
nareszcie przyszło to z ednoczenie serc czu ących, że bez siebie żyć nie mogą, że są spo one
na zawsze ręką Bożą.
Podczaszyc myślał tak z początku, gdy się poczuł zakochanym, a potem? otwiera ący
mu się świat, zatarł trochę miłość ku Anusi; poczynał się śmiać ze swych uczuć ǳiecinnych, a niekiedy dumał tylko ak z nich skorzystać i piękne ǳiewczę przycisnąć do serca,
a utro — porzucić. Inacze kochała Anusia, która od razu wiǳiała przestrzeń ǳielącą
ą od podczaszyca; nie obiecu ąc sobie nic, nie rachu ąc na niego, bo wiǳiała ak szaleć poczynał; — ednakże przywiązała się do niego po cichu, namiętnie, tak, że w duszy
powtarzała:
— Ja nigdy zamąż nie pó dę — on musi kiedyś, kiedyś choć na starość do mnie
powrócić, gdy się przekona że na świecie przywiązańszego nie zna ǳie serca. Będę z daleka
poglądać na niego, czekać i modlić się.
Lecz ile razy pan Michał, który znał dobrze co się tam w sercu e ǳiało, chciał w imie
praw dawnych i poufałości ǳiecinne , choćby pocałunek wyprosić, Anusia stawiła mu się
tak hardo, tak poważnie i dumnie, że się obawiał do nie przystąpić. Musiał się nauczyć ą
szanować, ale szacunek ostuǳał w nim namiętność i co ǳień barǳie oddalał go od nie .
Nie rozumiał on ani charakteru Anusi, ani e przywiązania. Od nie akiego czasu nawet
byli całkiem na zimno, a Alﬁer, z którego strony była wina, udawał sam zagniewanego,
puszył się dumnie, niby mówić do nie nie chciał, a wściekał się w głębi, że Anusia z tego
się śmie ąc, na nic nie uważała.
Było to bowiem ǳiewczę owych poczciwych dawnych czasów naszych, w których
na sroższa boleść ak tylko długo trwa ąca, goǳiła się z wesołością powszednią, spoko em
i uśmiechem nawet. Cierpiało się z piosenką na ustach, popłakiwało ukradkiem, a w biały
ǳień przy luǳiach, oczy i czoło wiały pogodą i rezygnac ą.
ǲiś więksi egoiści, wywoǳim publicznie treny i żale nad sobą, nie tyle z bolu ak
z próżności, żeby zmusić luǳi do litości, użaleń i zwrócenia na nas oczu.


— A! panna Anna uż wstała?
— Podczaszyc ak wiǳę w przeǳiwnym ǳisia humorze.
— Jakże bym nie miał być wesół i szczęśliwy? król mi dał Św. Stanisława, adę do
Warszawy, i nareszcie pokosztu ę życia‼
ǲiewczę rozśmiało się serdecznie.
— Bo ę się, żebyś pan z tem życiem tam nie spotkał się tak ak ten oﬁcer kozacki, co
to przeszłego roku był w Głuszy, ze szparagami — nie wieǳąc od którego końca miał e
poczynać.
— Panna Anna ma mnie wiǳę za takiego młokosa i…
— A uchowa Boże! któż mówi młokosa? — przerwała Anusia — a JW. podczaszyca
mam tylko za dwuǳiesto-letniego (lub coś podobnego) kawalera, co marzy o Warszawie
ak gdyby tam byli inni luǳie i inne akieś życie, nie to co u nas. Naturalnie z takim
sentymentem tam adąc, to się przy rogatkach głowę straci.
— O! o! proszę barǳo nie lękać się o nią!
— Prawǳiwie — poważnie trochę poczęła Anusia, spogląda ąc ukradkiem na niego
— teraz uż do pana ani przystąpić, ani pożartować, taki się z podczaszyca zrobił wielki
statysta! a tak eszcze niedawno kradliśmy razem kożuszki z kominka u starościne .
— Pięknie nie dawno — odparł Michał — uż a tego i nie pamiętam!
— Wszak ci to, kto chce, i wczora szego dnia barǳo łatwo zapomni — z urazą odpowieǳiała Anusia usuwa ąc się nieco.
— Panna Anna gniewa się na mnie? — zapytał podchoǳąc młody człowiek.
— Da -że mi pan pokó ! ak gdyby córka starego Sienińskiego mogła i śmiała gniewać
się na syna pani podczaszyne — ruszyła ramionami — ale łza kręciła się w e oczku.
— Gniewa ą się na siebie tylko równi, a słuǳy ak a wzdycha ą i płaczą.
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Była przy drzwiach za których klamkę uż brała, gdy Alﬁer przykro uczuwszy cierpienie Anusi, posunął się ku nie żywo poruszony ostatniemi słowy, zapomniawszy powagi,
którą chciał przybrać przed chwilą.
— Anusiu! Anuleczku! — zawołał dawnem imieniem i głosem poczciwie drżącym,
chwyta ąc e różową ale maleńką rączkę — poczeka że… co ci to, ty bo się gniewasz na
mnie, a cię muszę przeprosić.
— Mówiłam panu, że choćbym chciała, gniewać się nie mogę.
— No dosyć tych żartów ǳiecko! pogódźmy się po staremu, chcesz? przyznam się
żem am winien, odpokutu ę ak każesz, ale bądźmy z sobą znów ak za dobrych naszych
czasów.
— Dobre czasy uż minęły! — westchnęła Anusia.
— Ale eszcze mogłyby powrócić!
— O! nie, nie! nigdy! nigdy! panu uż spieszno do innych lepszych czasów, a mnie
nie do tego iǳie. Tyle to wesela co w ǳieciństwie.
Anusia mówiąc to, trochę odstąpiła odedrzwi, podniosła oczy czarne i wzrok e spotkał ogniste we rzenie Alﬁera.
— Tem barǳie — rzekł uśmiecha ąc się — kiedy, ak mówisz czasy te wrócić nie
mogą, czemuż ich choć dniem akim nie przedłużyć — nie gniewa się na mnie, a mówmy
z sobą ak dawnie .
— Musiałabym zacząć od poła ania — szepnęła Anusia.
— No to zacznĳ sobie i ła eśli ci to potrzebne na co, ale potem winę mi daru esz.
— Z warunkiem, że się nie powtórzy.
— Nigdy!
— Pewnie?
— Jak babunię kocham, to stara przysięga.
— Teraz ona może także spłowiała dla pana.
— O! nie! nigdy — z akiemś wzruszeniem serdecznem odpowieǳiał podczaszyc
spogląda ąc w oczy Anusi, która się zdawała go badać — nie myśl żebym uż był tak złym
i płochym; nie przestanę kochać, do kogom się przywiązał w ǳieciństwie.
— I bądź pan pewien — cichym głosikiem odezwała się Anusia, że nie zna ǳiesz
na szerokim świecie przywiązańszych serc do siebie nad te, co ci twą pierwszą młodość
przypomną. Ja wiem — dodała ze łzą w oku, że przepaść nas rozǳiela, wiem, że i tych
kilka słów powieǳieć bym nie powinna, ale… a! myśl pan sobie ak chcesz.
Nie dokończyła, zarumieniła się, poczęła uciekać ku drzwiom znowu. Michał poskoczył za nią, pochwycił i zbliżył usta do rozognione smutkiem e twarzy.
— Znowu! — zawołała surowo odwraca ąc się Anna do odskaku ącego podczaszyca.
— O! pan mnie nigdy nie zrozumiesz!
W oczach e gniew pałał dumny.
— Przepraszam! przepraszam na klęczkach — doprawdy nie wiem ak się to stało, ale
nie mogłem się wstrzymać — chciałem znów dobre nasze czasy przypomnieć.
— Nie, te nigdy nie wrócą! — smutno powtórzyła Anusia — ak ta wiosna co minęła,
nie przy ǳie uż więce .
— Ale się zaczyna druga?
— Ta się panu rozwinie w Warszawie — odpowieǳiało ǳiewczę, chwyciło za drzwi
i znikło.
Michał pozostał chwilę ak przykuty do mie sca, ruszył tylko ramionami…
— ǲiwne stworzenie — rzekł w duchu — takie to zapalczywe a dumne! Co ona
myśli? użciż nie roi żebym się z nią miał żenić!
— A! a! to by było zabawnie! biedna Anusia!
Przeszedł się kilka razy zamyślony po poko u.
— A ednak, rzekł znowu, smutno mi, barǳo smutno bez nie bęǳie, czu ę, że
zapomnieć ą trudno, ale to ǳieciństwo, potęsknię, powzdycham i akoś to minie. —
Począł myśleć o czem innem, ale głos Anusi tętnił mu w uszach, wzrok Anusi patrzał nań
ze wszystkich obrazów, ciągle ą, i ą tylko wiǳiał przed sobą.
— Zna ǳiemy się przecie w życiu! rzekł pociesza ąc się po chwili, i wyszedł rozmarzony. Nie wieǳiał ak zgadł trafnie, rzuca ąc na wiatr te słowa.
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Wkrótce zaczęto robić przygotowania do wy azdu podczaszyca, a matka ego równocześnie wybierała się także do Włoch, odprowaǳa ąc syna do Warszawy. Pałac w Głuszy po
kilku dniach świetnych, które go uczyniły historycznym i na zawsze pamiętnym w ǳieach okolicy, opustoszeć miał znowu na długo i pozostać zamieszkanym tylko przez starościnę, która modląc się i duma ąc, czekała nieprzybywa ące śmierci. Dla nie to oddalenie
się wnuka, ostatniego węzła co ą z życiem łączył, było akby pierwszem śmierci dotknięciem; wieǳiała, że o nie zapomnieć musi wychowaniec; w zgiełku do którego pęǳił
z takiem upragnieniem, czuła, że nikt się uż nie odezwie do nie , że w grobowe ciszy
przy ǳie e liczyć długie dni ednosta ne, ǳielące eszcze od wiekuistego spoczynku.
Ale choć łza czasem spłynęła po zmarszczone twarzy, pacierz ą osuszał powoli. Dnie e
schoǳiły w tym monotonnym spoko u, który nie da e obliczyć czasu, ani upłynionych
goǳin rozróżnić; zdawały się niekiedy długie, bez końca a leciały tak żywo! było-to akby
przygotowanie do grobowego milczenia i spoko u.
Co tam dum i wspomnień długiego życia, którego ǳieciństwo dotknęło bohaterskie epoki Jana III., a zgrzybiałe dni toczyły się uż pod Stanisławem Augustem! Bywało
rozgada się staruszka, zapomni, uśmiechnie, a gdy na mnie sze słowo przypomni e teraźnie szość, usta zamyka ą się nagle, oczy zamglą, akby na świat nowy patrzeć nie chciała.
Łatwo się domyśleć, że z podczaszyną i teraz sympatyzować nie mogły; od azd też
synowe nie trapił zbytecznie staruszki; choć mieszkały w ednym domu, rzadko się widywały. Ale z podczaszyną trochę ruchu i ożywienia przybywało do Głuszy, która teraz
zamrzeć miała zupełnie. Jedna Anusia ochotnie się zgoǳiła zostać ze starościną i o cem
— reszta dworu albo wy eżdżała za panią, albo powracała do roǳiców, do domów, do
krewnych.
Starościna, która dotąd z praw swych nieustąpiwszy, rząǳiła ma ątkami Ordyńskich
i dochody z nich pobierała, acz niemi ho nie barǳo szafowała dla wnuka i synowe , miała
ednak zapas zawsze, i to może dawało e pewną konsyderac ą u luǳi, a trochę poszanowania u podczaszyne .
Nigdy pomimo usilnych żądań i nalegań, nie chciała się zrzec praw do mężowskich
dóbr i sum zahipotekowanych na nich, nie żeby chciwą być miała, ale że w tem upatrywała
środek odroczenia przyna mnie ruiny ma ątku, którym szastano nad miarę, ma ąc go za
coś niewyczerpanego.
Wszystkie teraz pro ekta podróży wymaga ące znaczne gotowizny, wyekwipowanie
Alﬁera, urząǳenie ego dworu, oparły się o staruszkę. Alﬁer wysłany został w poselstwie
do babki, a ledwie wszedł na próg, starościna oczeku ąca ambasadora, wieǳiała uż o co
choǳi… spo rzała mu w oczy gdy ą w rękę całował, i pokręciła głową.
— Coś mi wasze barǳo pokorny, odezwała się, założmy się Michasiu, że cię wysłano w poselstwie do mo ego kantorka? A cóż nie zgadłam? dodała wiǳąc zdumienie
i pomięszanie na ego twarzy.
— Otóż eszcze waści powiem, ciągnęła dale , co ci podczaszyna dysponowała, gdyś tu
szedł; — wiǳisz, nie przez ducha świętego o tem wiem, ale czytam w twarzy two e , ak
z drukowanego. No, no, mów uż co ci kazano, bez żadnych przygotowań, prosto z mostu
— ileż tobie i two e matce potrzeba?
— Babuniu kochana, eśli uż o tem mowa, naturalnie, że — co łaska e .
— A ha! ale przecież! Tysiąc dukatów dla waści, a tysiąc dla podczaszyne ? zda e mi
się, że powinno-by wystarczyć, przytem co możecie mieć ze swego? No, akże?
— Kochana babuniu, mama eǳie do Włoch, to drogi kra , a a muszę się sztyować
do stolicy.
— To znaczy, że potrzebu ecie więce , no, powieǳ-że mi z czem ciebie przysłano?
tylko szczerze Michasiu, ak mnie kochasz szczerze.
— Mama prosi tylko o pożyczenie.
Staruszka ruszyła ramionami.
— Dwóch tysięcy dukatów, a a.
— No? a ty?
— Ja, co łaska!
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— A waszeć mnie uż nuǳisz z tą łaską! wiesz, że łaska na pstrym eźǳi koniku!
No! nie asu mi się! dam i matce i waści panie Michale, wolę uż to niż żebyście mieli,
po tych festynach co wszystek grosz wyciągnęły z domu, u żydów pożyczać lub wioski
zastawiać. Zamknĳ-że waść drzwi i poda mi rękę.
To mówiąc staruszka podniosła się z ciężkością, wzięła kluczyk który e nigdy nie
odstępował, bo we dnie wisiał u pasa, a w nocy leżał pod poduszką, i zbliżyła się opiera ąc
na Michale, do starego gdańskiego biórka.
— Gdyby tak na mnie, mówiła idąc — abym waści nie wyprawiała barǳo szumnie,
ale po staropolsku, z trochą grosza tylko, żebyś się waść zaraz przyuczył oszczędności.
Pamiętać powinieneś Michasiu, że ǳiad twó nieboszczyk, niech mu tam Bóg przebaczy,
całkiem był fortunę Ordyńskich prześwistał, a gdyby nie poczciwy ksiąǳ Adam infułat,
i nie mo a praca, nie mielibyście chleba kawałka. Grosz, mo e kochanie przychoǳi barǳo
ciężko, luǳie na niego w pocie czoła pracu ą i żebyś o tem pamiętał mo e serce, to ci też
inacze nie dam, aż mi musisz te dwa tysiące dukatów, co e dla siebie bierzesz po ednym
przeliczyć. Rąk sobie nie powalasz, bo to złoto czyste, a ak się znuǳisz, to za to kiedyś
sobie przypomnisz, co to kosztować musiało pracy, zebrać ten tysiąc i drugi po ednym
obrączkowym.
Michaś trochę się skrzywił, ale z babunią gdy co powieǳiała, nie było sposobu.
— Wszakże to pewnie liczone! rzekł po cichu probu ąc się trochę wykręcać.
— I liczone i pieczętowane, odpowieǳiała starościna, a dla tego kochanie, po ednemu
musisz mi e wszystkie na stole przerachować.
To mówiąc wskazała staruszka cztery zielone woreczki pękate leżące w szuﬂaǳie, akby
wcześnie nagotowane, z których każdy po tysiąc czerwonych złotych zawierał.
— Dwa tysiące dukatów, łatwiutko to powieǳieć, szeptała zasuwa ąc i zamyka ąc
starannie kantorek — a dawnie bywało nie eden szlachcic od stu fortunkę poczynał
i dorabiał się; nie eden senator córce więce pięćset nie dał posagu choć i za księcia i za
wo ewodę ą wyprawiał; ale teraz pieniąǳe u was ak plewy, a nie da Boże przepowieǳieć
gdy e tak wyrzucać bęǳiecie, prędko się potem źle ich dorabiać przy ǳie!
Westchnęła staruszka.
— Wiǳiana to rzecz! dodała akby sama do siebie mówiąc, żeby młody chłopiec,
potrzebował takie sumy do stolicy, nie będąc ani urzędnikiem, ani posłem, ani tam ma ąc
interesu? Kiedym nieboszczyka o ca two ego pierwszy raz na se m wyprawiała, czy myślisz
że więce wziął nad sto dukatów, a eszcze mi przy obrachunku z panem Puchałą coś około
dwuǳiestu talarów odwieźli nazad i kupił mi grodeturu na ubkę. Ale to teraz inne czasy,
liczże waść, a uważa że, bo ak się omylisz to bęǳie da capo.
Jakkolwiek pilno było Alﬁerowi do matki, która niecierpliwie wyglądać musiała ego
powrotu. wszakże zadość babce czyniąc, kilka goǳin z tym złotem się parał, póki go
w porządne kupki nie ułożył.
— Od matki waszeć, dodała staruszka w końcu, weźmiesz dla mnie skrypcik — niech
to sobie leży, a swego mi grosza szanu i nie puszcza z wiatrem, bo do ǳiurawe kieszeni
d abeł ǳiurą włazi.
Alﬁer na wspomnienie d abła, drgnął mimowolnie, spo rzał na obraz Ś. Michała,
z którego właśnie ostatnim blaskiem dnia uchoǳącego oblany, zdawał się nań wytrzeszczać oczy ów szatan, co go i we snach ścigał. ǲiwnem akiemś przywiǳeniem zapewne,
zdało się Michałowi akby mina d abła wcale była inna niż dni powszednich — wyraźnie
się akoś uśmiechał do niego, wykrzywionemi usty, z piekielną radością.
— Co za śmieszność — rzekł sam do siebie wychoǳąc — zawsze mi się akieś głupstwo przywiǳi, przyśni! Napróżno mi Labe Poinsot dowiódł argumentalnie, że d abeł
est szczątkiem politeizmu, manicheizmu, utworem wieków ciemnoty i przesądów — zawsze po ǳiecinnemu dreszcze mnie przechoǳą, gdy na ten obraz spo rzę. Ależ bo malarz
ohydnie go wystawił! Głupi malarz! fe! fe! nie myślmy o tem.
— Cóżeś to się tak zamyślił? zapytała wymyka ącego się babka, która na twarzy opanowanie akieś postrzegła.
— E! to ten d abeł — rzekł śmie ąc się Michał, ile razy na niego spo rzę, choć przypadkiem, nie wieǳieć co się ze mną ǳie e. ǲieciństwo. — Ktoby w d abła ǳiś wierzył,
a a czegoś go nie lubię ednak!
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— Kochanie mo e — pogoniła babka słowem za ucieka ącym, nic to nie szkoǳi, że
się eszcze d abła boisz, bylebyś o Panu Bogu pamiętał!
— Nie tak straszny d abeł ak go malu ą — mruknął Alﬁer, drzwi zamyka ąc i wymknął się spiesząc do oczeku ące matki.
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TOM II

W kilka tygodni potem, wiosna uż była zielona, wonna, rozwita, a ǳieǳiniec pałacowy
w Głuszy za mowały karety wypakowane, bryki, wozy, luǳie i konie. Podczaszyna wraz
z synem opuszczali Głuszę, — ona smutna i obo ętna szuka ąc tylko roztargnienia, on
wesół, szczęśliwy i pełen naǳiei.
Od dawna nie wychoǳąca ze swego mieszkania w oﬁcynie, starościna dnia tego kazała się sprowaǳić ze wschodów, i z pomocą Anusi przywlekła się do niebieskie sali,
pożegnać tych, co ą tak w osamotnieniu na dni ostatek rzucali. Sieǳiała biedna w krześle, milcząca, zamyślona, niekiedy okiem modlitwy pełnem spogląda ąc na zwĳa ącego
się podczaszyca. Obok nie nieodstępna Anna, z minką, w które trochę dumy niedobrze pokrywało smutek, patrzała także na młodego chłopaka, uż daleko od nich sercem
wylatu ącego.
W pałacu ruch był ak na wy ezdnem, wszystkie wspaniałe sprzęty pochowano i poprzykrywano, paki i paczki zalegały sień i poko e, gmach uż zawczasu czuć było pustką
— kładł po mieszkańcach żałobę. Zewsząd słychać tylko było przelatu ące rozkazy, niecierpliwienia się podczaszyne , urywane śmiechy e syna i łoskot biega ących żywo luǳi.
Labe Poinsot z miną pełną przybrane powagi, ak przystało na przyszłego sekretarza
królewskiego, kierować eszcze raczył wyborem, nie wiele się oǳywa ąc, i zda ąc dumać
o nowem przeznaczeniu.
Wszyscy spiesząc na pozór, nie raǳi ednak byli porzucić Głuszę, i ociągali wy azd;
— na barǳie go nagliła podczaszyna, którą i przytomność natrętna niemiłe starościne
i cały ten wybór szczególnie drażnił i niecierpliwił.
Z kątów słuǳy pozosta ący, stary Sieniński i kilku kapotowych, z założonemi rękoma,
z brwią nawisłą, spozierali tu i ówǳie nieprzytomnem okiem, to na swego panicza, to na
odlatu ących Francuzów, za którymi nie barǳo akoś tęsknić myśleli.
W bocznym gabinecie, przebiega ący podczaszyc, spotkał się z posłaną po coś Anusią,
i mimowolnie obo e się zatrzymali.
— Panna Anna mnie nawet nie żegna? — spytał trochę smutnie Michał — nie będęż
miał na drogę ani krzyżyka, ani pamiątki?
— Do czego to panu odemnie, — odpowieǳiało ǳiewczę cichym głosem — pamięta
się i bez pamiątki, często i z nią zapomina, a pożegnać czyż mi wolno?
— Anusiu, Anusiu, ty sobie ze mnie żartu esz — z nagłem uczuciem biorąc e drżącą
rękę, rzekł podczaszyc i cisze dodał — ty o mnie zapomnisz?
— Ja? nie! — odpowieǳiała podnosząc oczy, pewno nie, ale pan?
— O! i a! nie myśl żem tak płochy, akim ci się może wyda ę.
— Na nieszczęście!
— Anusiu, da mi choć ten srebrny pierścioneczek, powieszę go na piersi razem
z krzyżykiem babki — przypomni mi młodsze lata!
Zawahała się trochę ǳiewczyna, łzy uż ma ąc w oczach, ale akby e myśl akaś przyszła, nagle żywo ściągnęła z palca żądaną obrączkę i podała ą podczaszycowi nie śmie ąc
go o nic prosić na wza em. On zsunął turkusowego węża z ręki, włożył go na palec Anusi,
pocałował różowe paluszki — i zniknął.
To było ostatnie pożegnanie dwo ga istot, które los ǳiwnie zbliżał i rozǳielał. Czy
Michał kochał ą w te chwili, czy myślał o akie przyszłości? nie wiem — są w sercu
ta emnice niezbadane. — Leciał marząc z wyciągnionemi rękoma ku nieznanemu, a uż
tęsknota nazad go ciągnęła od progu.
— Wszystko gotowe! gotowe! rozległy się wołania po sali pałacowe . — Gǳie pan
podczaszyc? — spytała matka wsta ąc z krzesła i zbliża ąc się ku starościnie dla ceremonialnego pożegnania.
Kilka sług rozesłano szukać pana podczaszyca i znaleźli tylko płaczącą w kątku Anusię,
która im na zapytanie wskazała bibliotekę. — Starościna, w te uroczyste chwili, która
dla nie rzeczywiście być mogła ostatniem pożegnaniem tego, którego na więce ukochała
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— nie dopuściła wylać się łzom wezbranym, by nie naruszyły e powagi — uśmiech
przymuszony, lecz dobroci pełen, błąǳił po zbladłych e ustach.
We drzwiach ukazał się nareszcie Michał, z różową akąś książeczką pod pachą, trochę zmięszany, z czołem powleczonem zadumą. Podczaszyna wskazała mu niecierpliwym
ruchem babkę, a sama przystąpiwszy do nie zaraz, udała że ustami dotyka zmarszczone
e dłoni, gdy staruszka z uczuciem przyciskała ą do piersi. Kole przyszła na wnuka —
tu łzy uż dłuże utrzymać się nie mogąc, potoczyły z powiek nabrzękłych — rozpłakała
się starościna, tuląc głowę klęczącego przed nią i równie rozpłakanego Michała.
— Michasiu mó kochany! Michasiu — odezwała się cicho — my się pewnie żegnamy z sobą na zawsze, pamięta , pamięta nauki mo e, nie zapomina o Bogu, a Bóg
cię nie opuści. — Nie opuszcza modlitwy, a pomódl się też za duszę te która cię równo z życiem kochała. — Nie splam imienia Ordyńskich, a niech cię Bóg, Matka Jego
Na świętsza i wszyscy Święci Pańscy wiodą i błogosławią, niech cię Anioł stróż w drogę
pokoju i szczęśliwości prowaǳi¹. ǲiecko mo e… nie zapomina tam o stare babce… bądź
zdrów, bądź szczęśliwy… w imie Pańskie błogosławię!
Podczaszynę uż niecierpliwiło to długie i łkaniem przerywane pożegnanie i błogosławieństwo, a więce eszcze łzy syna, których zdawała się zazdrościć — trąciła go tupiąc
nóżką i szepcząc.
— Alﬁerze skończ-że to, eǳiemy.
Alﬁer powstał, raz eszcze cału ąc rękę babki, która poczęła zaraz odmawiać modlitwę
na ego intenc ę, a niechcąc sama pozostać w pustce, kazała się wyprowaǳić w ganek
za wychoǳącymi. Długi szereg powozów i bryk z wesoło prycha ącemi końmi stał uż
przed gankiem, podczaszyna ani spó rzawszy na zgromaǳonych dworaków, co ą pożegnać
przyszli, rzuciła się co na pręǳe w karetę, i rozkazała ruszyć natychmiast.
Podczaszyc pobiegł do zasmuconych i serdecznem uściskiem lub kilką słowy każdego
z nich pozdrowił. Ledwie mu dał dokończyć Labe Poinsot, zżyma ący się równo z podczaszyną na te czułości których nie po mował. Przeżywszy tu lat kilka ak ptak na gałęzi,
zimno i obo ętnie odlatywał, nie zostawu ąc po sobie, tylko odrazę i nieprzy aciół.
Powóz czekał na nich, Francuz się niecierpliwił, a Alﬁer biegał eszcze od ednego do
drugiego, spogląda ąc po twarzach, a trochę i po oknach. — Nareszcie, obok starościne
żegna ące go poświęconym krzyżykiem, z awiła się Anusia, spotkały raz eszcze we rzenia,
powtórzyło po cichu słowo pożegnania, a Poinsot skoczył nie czeka ąc do karety.
Podczaszyc pokląkł raz eszcze przed babką, pocałował ą w dłoń, nie miał uż siły
odwrócić się do Anusi i wskoczył także do powozu, który szparko ruszył z mie sca.
Za nim długim sznurem pociągnęły się dwór, kuchnie i cała czereda nienawistnych
Francuzów, których pan Sieniński ścigał dość obo ętnem okiem, pokręca ąc wąsa. W długie alei lipowe , zielone teraz i cieniste , potoczył się tuman kurzawy, pociągnął za odeżdża ącemi i zakrył ich oczom patrzących.
Sieniński z córką wziąwszy pod ręce staruszkę, poszli z nią powoli do e mieszkania,
nie śmie ąc słowem się odezwać, tak po mowali potrzebę milczenia opuszczone starościne .
Powolnym krokiem ze spuszczoną głową posuwała się modląc, a niekiedy zatrzymywała, napróżno szuka ąc oczyma choć cienia ostatniego swego ǳiecięcia, które od nie
ak ptak z gniazda odleciało.
Anusi srebrne łezki migały w czarnych oczkach, a pierś podnosiła się westchnieniem,
Sieniński pod wąsem też podobno nie weselsze skrywał oblicze, ale to był mruk i nie
łatwo wywnętrza ący się człowiek.
— E! kaduka to wszystko warte, wybuchnął na ostatku ociera ąc się rękawem. —
Dawnie tego nie bywało, żeby tak za od eżdża ącemi płakano. I panicz — dobre ǳiecko,
ale miękkiego serca, źle mu z tem bęǳie na świecie, luǳie się na tem zaraz pozna ą
a poprowaǳą za nos gǳie zechcą. Inne czasy, JW. pani! inne czasy, licha warte!
Staruszka milczała, a Sieniński zebrawszy się raz otworzyć usta, gderał ciągle.

¹niech cię Anioł stróż w drogę pokoju i szczęśliwości prowaǳi — słowa modlitwy za podróżnych. [przypis
autorski]
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— Ot i chwała Bogu, mamy się czem pocieszyć, że nas Francuzi raczyli nareszcie
pożegnać! szczęśliwe drogi! byleby nie powrócili! Ten Pąso (tak go nazywał stary) żeby
też komu choć głową kiwnął! a rusza że z Bogiem paniczyku!
Wchoǳili na górę, starościna nic eszcze nie mówiła, w ostatku odwróciła się do
Sienińskiego z wesołą dosyć twarzą.
— Mó kochany, poszlĳ no mi wasze po księǳa kanonika.
Stary aż się cofnął.
— A on tu na co? — zapytał.
— Zachciałeś, chcę się z nim rozmówić, staremu nie zaszkoǳi z Bogiem się po ednać,
bo nie wiadomo kto z brzegu. — Wymówiła to akoś słabszym i drżącym głosem, oparła
się silnie na ręku wiodących i kazała wprost nie na krzesło się prowaǳić, ale do łóżka.
Nie potrzeba mówić ak się Sieniński przestraszył, i drapnął zaraz, żeby co na pręǳe
po kanonika posłać. Anusia została przy starościnie cała we łzach i strachu niewymownym.
Chora ednak powoli trochę sił, a nawet wesołości swe zdawała się oǳyskiwać i poczęła
od wyburczenia Anusi.
— E wstyǳiłabyś się asanna — rzekła — nie wieǳieć czego smutku mi dodawać, a
tego, wiesz, nie lubię. Choć się czu ę źle, to mi koło mnie powinno być wesoło, a co to
pomoże? Poda mi książkę, mów litanią o szczęśliwą śmierć, a nie szlocha , bo to się na
nic nie zdało, mnie tylko rozkwasza.
Na podłożonych poduszkach usiadła starościna, podniosła w ręku krzyżyk przed którym się była modlić przywykła, ustawiła do koła swo e obrazki poświęcane, złożyła dłonie
i poczęły się modlitwy.
Słowik tymczasem w bzach i kapryfoǉach ukryty pod oknami, wesoło i głośno wyśpiewywał, słońce świeciło i światek się uśmiechał młoǳiuchny, rozkwitły, znowu pełen
życia.
Nad wieczorem dopiero, przerażony wieścią o słabości starościne , z awił się ksiąǳ
kanonik, dawny przy aciel domu Ordyńskich, zgrzybiały, pochylony wiekiem i o kĳu
ledwie suwa ący się staruszek.
Starościna odwróciła się ku niemu z uśmiechem, którym go chciała od razu rozchmurzyć, bo nie lubiła przy sobie smutnych twarzy.
— A co kanoniku? — odezwała się uśmiecha ąc — nie mówiłam ci że mnie chować
bęǳiesz? Ot coś się na to zbiera, że zakład wygram, a pamiętasz, miałeś sto pacierzy
zmówić za duszę mo ą.
— Niechże Bóg uchowa! — drżącym głosem odpowieǳiał starowina przybliża ąc się
do łóżka — czyż JW. pani starościna chora? to by naprzód posłać po ﬁzyka.
— O! rac a ﬁzyka! — wesoło odpowieǳiała starościna — co tam ﬁzyk pomoże na
starość! Żart na bok, egomość dobroǳie wyspowiadasz mnie naprzód.
W goǳinę potem, cała w bieli, aśnie ąca spoko em lat święcie przeżytych, pani Ordyńska klęcząc, bo chciała mimo osłabienia koniecznie w te postawie pokorne powitać
Pana nad Pany, który przychoǳił do nie — przy mowała Sakramenta, w obec całego
dworu strwożonego i rozpłakanego. Nic ednak w nie nie przepowiadało rychłego zgonu
do którego się tak spiesznie przygotować pragnęła.
Wieczorem piła kawę swo ą z księǳem kanonikiem razem i rozmawiała z nim wesoło,
prosząc ażeby do utra nie od eżdżał.
Z przestrachem wszyscy zbliża ącą się noc u rzeli, ale na śnie upłynęła spoko nym;
starościna wstała, zdawało się, rzeźwie szą, całą ednak zaprzątniona zawsze myślą rozporząǳeń pogrzebowych; podobywano pudła i skrzyneczki, w których były: bielizna,
ubranie, świece i inne potrzeby na ów wielki ǳień przygotowane. Z wielką przytomnością gospodarowała staruszka; podyktowała testament kanonikowi, kilka listów napisała
własną ręką i znów napiwszy się kawy, rozpoczęła modlitwy z Anusią.
Słońce uż zachoǳiło i słowik znowu poczynał śpiewać zawzięcie, gdy staruszce zachciało się kazać otworzyć okno od ogrodu; przystawiono e krzesło, usiadła na nim,
wychyliła się żeby wciągnąć wiosennego powietrza, spo rzała po zielonych drzewach, łza
cicha stoczyła się po twarzy blade — i była ostatnią.
Po chwilce zamknęła oczy, usta eszcze akiś czas poruszały się modlitwą, rozpogoǳiła
czoło, błogi uśmiech zakwitł na licu zgrzybiałem, pochyliła głowę na piersi, z rąk wypadł
różaniec — starościna Bogu ducha oddała!
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Na w pół drogi do Warszawy umyślny dogonił podczaszynę i Michała z wieścią
o śmierci babki, Michał chciał powrócić nazad i sam do grobu martwe odprowaǳić
zwłoki, ale surowe skinienie matki która ruszyła ramionami na to, suchem okiem przyąwszy obo ętną wiadomość — wstrzymało syna.
Powozy pociągnęły dale ku stolicy, a w Głuszy Sieniński tylko i Anna z kanonikiem
poszli za trumną staruszki.


Był to wieczór zimowy — stolica z przymrozkiem, który ulice e osuszył, nowego nabrała
życia. Dniem wrzały w nie pierwiastki ludowe — wyrobnicy, przekupnie, rzemieślnicy,
mieszczanie, wszystkie te klasy, których byt eszcze się mierzy ǳienną światłością wedle starego postanowienia Bożego; — nocą występować poczynały do bo u inne klasy
społeczeństwa, które potrzeba, kaprys, moda, zbytek, nuda, nauczyły szukać ciemności
i światła sztucznego. Warszawa w epoce o które tu mowa, nie była ani tak czystem, ani
tak uporządkowanem ak ǳisia miastem. Oǳnaczała się ona wszakże zawsze pewnym
sobie właściwym wǳiękiem i tą ruchawością, która ą i teraz eszcze ożywia. Fiz ognom i
e nie brakło charakteru wybitnego i strony malownicze .
Była to eszcze mięszanina starych gmachów i nowych pałaców, kamienic z XV wieku, wysokich a wąskich i domków świeżo ak z pudełka wy ętych, brudnych zażyǳonych kątów i wspaniałych budowli i ogrodów; — śmiecia i okazałość ǳiwnie się tu
z sobą ednoczyły, mięszały, stanowiąc na oryginalnie szą sprzeczność. W inne sferze
toż samo prawie piętnowało charakterystykę ówczesne ludności, wśród które żywioły
stare graniczyły z nowemi całkiem im przeciwnemi; żyǳi ocierali się o mnichów, żebracy o magnatów, masoner a o bractwo Serca Jezusowego: w tem wszystkiem wrzało
akieś życie konwulsy ne, szybkie, chorobliwe może, ale gorące. ǲień zarówno ak noc
był ciekawym obrazem; a wśród ciemności olbrzymiało eszcze wszystko, przybiera ąc
fantastyczne kształty i rozmiary.
Rzadkie pasy świateł od latarni, które słabo gǳie niegǳie roz aśniały ulice, i blaski
mdławe rzucały na piętrzące się gmachy — powiększały urok te fantastyczne panoramy.
Kiedy niekiedy przesuwały się wśród cieni owe karety wązkie w dole, rozszerzone u góry, zaprzężone tarantami, poprzeǳane lauami lub ha dukami, które wiǳimy eszcze na
obrazach Canalettego — pudło ich zawieszone na długich drągach trzęsło się dygocząc
po nierównym bruku — to znów przelecieli ezǳcy zbro ni, czereda akiego pana, orszak posła, połysku ący bronią — przesunął się z pochodniami poprzeǳa ącemi go paź
królewski lub szambelan z biletem czy poselstwem ta emnem; przewlókł żebrak szepcący modlitwę po cichu, lub zahuczała kupka szlachty wychoǳąca z pod Złotego Grona,
z pod Murzyna, z pod Kogutka. — W oknach większych gmachów nie dobrze osłonionych ﬁrankami, szeregi świateł ozna mywały huczne zabawy — buchała z nich muzyka,
okrzyki, śmiechy i wrzawa. W głębi ozwał się gǳieś daleko powolny ǳwonek klasztoru,
zwołu ący na pacierze i zda ący żałośliwie akieś ęczeć nad grodem: memento!
Niektóre sklepy aśniały eszcze lampami, rachu ąc na wieczorne potrzeby kupu ących
— garkuchnie zapraszały do siebie, winiarnie mrugały na przechoǳących, a chłopczyki
z latarniami latali pogląda ąc zkąd by też kogo odprowaǳić można i groszyk aki utargować. We mroku i ćmie przemykały się bokami ulic akieś postacie zakryte, osłonione,
ta emnicze, po których niepewnym choǳie poznać było można, że się lękały światła i oka.
Chwilami milczenie głuche, to znów zaburczy kareta, zagrzmią głosy żwawsze, odezwie
się krzyk daleki, śpiew pode rzany, rozłamana rozmowa, stukanie do bramy — i cicho
znowu — gasną światła w rzemieślniczych okienkach, na dołach i strychach, przerzaǳa
się ludność piesza, ale karety sto ą po ǳieǳińcach i ulicach, przelatu ą eszcze wśród
pochodni i grzmią po bruku przebuǳa ąc zawcześnie uśpionych.
Późnym dopiero wieczorem ǳień się robi pańskiemu światu, który do sztucznego
życia, sztucznego potrzebu e światła — giną w niem marszczki twarzy, we rzenia nabiera ą
połysku i siły, rumieniec barwy, uśmiechy zapału — słowa ta emniczego znaczenia — noc
wyrabia akiś stan gorączkowy, nienaturalny, pobuǳa, ośmiela, rozdrażnia.
We dnie człek się wstyǳi wielu rzeczy, które po nocy zrobić gotów, by e naza utrz
opłakiwał.
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Nie bez przyczyny też, życie gorączkowe obrało sobie noc, ako stosowne pole występu
— ǳień nadto asno mu świeci, a niema w nim tych gwałtownych sprzeczności blasku
i cieni, których na tło obrazów ego potrzeba.
Oto właśnie wśród takie fantastyczne nocy — na zakręcie z Senatorskie ulicy na
Miodową, ukazu e się coś ǳiwnego, w szarym pomroku nocy okryte płaszczem chmur
ciemnych.
ǲiesięciu pachołków z pochodniami przodku ą ak przed pogrzebem — do koła nich
uwĳa się z na wpół otwartych bram wywabiona ǳiatwa uliczna, nie mogąca po ąć coby
ten widok znaczył, i tem goręcie ciekawa.
Za szeregiem świateł, po śniegu zaledwie przymarzłym i niestrzymu ącem eszcze głębokiem błocie, brnie kilkuǳiesięciu panów, pieszo, w ponarzucanych na ramionach szubach i różnego roǳa u futerkach. Są tu i polskie stro e na spasłych akichś postaciach, ale
daleko więce ancuzkich wytwornych aków, pończoszek i trzewiczków, peruk upudrowanych, cienkich szpadek i stosowanych kapelusików.
Starzy i młoǳi wykrzyku ą głośno, śpiewa ą, wszyscy się zda ąc w barǳo wesołym
humorze. Ale każdy śpiewa co innego, innym tonem i miarą, i na ǳiwnie szy chaos klei
się z tych wrzasków pomięszanych z muzyką. Złapano widać gǳieś w szynku przypóźnionego cymbalistę i bębenek, i dawszy w kark kazano iść przodem przed panami. Żydek
pokorny czapkę wziąwszy pod pachę, zawinąwszy sino podszyte poły długiego żupana,
rznie na cymbałach polskiego, którego ednak ani słychać. Niekiedy tylko zahuczy bębenek bachura który żydowi towarzyszy, zaǳwonią ǳwoneczki, i znów zagłuszy e hałas
pĳane czeredy.
Orszak to zaprawdę ciekawy, wesołych luǳi którym dobrze ǳiać się musi na świecie, że tak sobie swobodnie hula ą. Co za twarze roz aśnione, akie miny butne, oczy
iskrzące a usta rumiane! Malownicza to scena, na tle nocy ten długi szereg wystro onych
panów, brnący samym środkiem ulicy, mimo brylantowych spinek u trzewików i białych edwabnych pończoch na nogach. Czasami podrzuci ktoś weselszy czapkę do góry
woła ąc:
— Wiwat książe podskarbi.
I za nim wrzeszczą wszyscy wiwat! wiwat! kilkunastu uż ledwie trzyma ących się na
nogach, u ęli się pod ręce i junctis viribus, ławą ak to mawiali starzy, prą się naprzód.
W pośrodku niesiony na rękach akiś wybladły, wypłowiały, fałszywego we rzenia
i szatańskiego uśmiechu człowieczek, w górę podniesiony, nieco szydersko spogląda ąc,
panu e otacza ącym. Jego rysów, z których krew uciekła, szał nawet i chłód zarumienić
nie mogły — uderza ą trupią białością i szkaradnym wyrazem wyniszczenia, w pośród
rumianych głów reszty towarzystwa odróżnia ącym tę maskę, z paradnego ubrania, koronek, wstąg i gwiazd wysta ącą.
Koło niego, choć wśród ulicy, słuchać szczęk butelek i kieliszków, a niekiedy rozbianie ich o ziemię.
— Do pałacu księcia podskarbiego! oǳywa ą się na przoǳie wiodący.
I wszyscy toczą się dale po śniegu i błocie. Rozpustną piosenkę zanucił ktoś z idących
w pośrodku, chórem odpowiada ą mu wszyscy, a radośne hu ha! rozlega się wśród ulic aż
po przysionkach kościołów, które mĳa ą nie schyliwszy głowy!
— A no dale ! kto kocha księcia podskarbiego! zawołano znów, wiǳąc że w pochoǳie, nie eden zamoczywszy nogi, ku idącym z tyłu za panami oglądał się karetom.
— Piechotą! wszyscy piechotą!
I dale ciągnie się ów szereg, a za nim gdyby za konduktem, cały pas karet i luǳi i koni
postępu e powoli w milczeniu. Wybuchy wrzasku nie edno po droǳe okno otworzyć
zmusiły, nie eden wy rzał, posłuchał, plunął na głowy pĳanym i wzdycha ąc do łóżka
powrócił. W tem gdy tak idą, wprost na przeciw pęǳi szparko kareta z latarniami, a przed
nią sunie na koniu stro ny w pąsy kozak i woła:
— Z drogi!
— Co? z drogi! ty sam trutniu z drogi! krzyknęli wszyscy unanimiter, i kilka szabel
nawet błysnęły z pochew na prędce, szczęknęły uderza ąc się w powietrzu.
— Z drogi! powtórzył kozak raz drugi co raz donośnie szym głosem, nie zmięszany
wcale przeważa ącą liczbą przeciwników.
— Na bok hulta u!
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Ktoś gorący przyskoczył do kozaka, i łap konia za uzdę.
— Stó ! na bok! i milczeć chceszli mieć grzbiet cały!
Z karety która tuż nadbiegła, wysunęła się w te chwili prześlicznie upudrowana i wyyzowana, wǳięczna główka młoǳieńca, który ze zǳiwieniem i przestrachem poglądał,
nie mogąc po ąć co się stało, i dla czego wstrzymywano go wśród ulicy.
— Na bok z karetą! wołali pĳani. — Ale ulica była tak ciasna, z obu e stron leżały
eszcze stosy drzewa i kupy nagromaǳonego śmiecia, że rozminąć się było niepodobna.
— Co to est? zapytał głos z karety.
— Wiwat książę podskarbi! huknął ktoś z tłumu za całą odpowiedź, i w tem luǳie z pochodniami, cymbalista, bębenek, panowie i powozy idące za niemi, wszystko
wstrzymane, zwaliło się na kupę prąc i naciska ąc.
Krzyki gniewu i niecierpliwości pomięszane z pieśnią dogorywa ącą i odgłosem bębenka, kłótnie, przekleństwa, wszystko to razem zlało się w niewypowieǳiany gwar karczemny.
— Wiwat książe podskarbi! krzycz W. pan wiwat! lub wywleczemy cię z karety i zmusim pić na klęczkach zdrowie księcia podskarbiego.
— Podskarbiego, odezwał się ktoś przystępu ąc do powozu z nalanym i do wpół wylanym kielichem. Młody człowiek sieǳący w karecie nie wieǳiał co począć z sobą, —
zmięszał się, powstał, chciał w początku uciekać, ale nie było sposobu, bo go uż zastąpiono do koła od drzwiczek i okien. W tem akiś otyły z gęstą miną egomość w mundurze,
na którego ednem ramieniu suta szlifa eneralska się kołysała, wpatrzywszy się w oblężonego zawołał:
— A! ma foi! to pan podczaszyc Ordyński. — O! z nami! z nami, nic nie pomoże! do
księcia podskarbiego na wieczerzę młody paniczu — ani się nam wykręcisz! to darmo!
Wiem, bo byłem w Głuszy z królem egomością, żeś tęgi do hulanki, stworzony do naszego towarzystwa — więc nie puścim cię na sucho! musisz iść z nami, ale ak my piechotare
debes! Odprawiamy ak wiǳisz pobożną pielgrzymkę do pałacu księcia podskarbiego, na
którąśmy sobie uczynili votum u synowca ego.
— Ale panie enerale, a nie mam honoru znać księcia.
— To na mnie sza rzecz, wyłaź no egomość a cię tu zaprezentu ę, ale z kielichem
w ręku, inacze nie.
Zamiast przyobiecanego kielicha, który się uż stłukł o okno karety, podano Ordyńskiemu butelkę z odbitą szy ką, i tuż pod pachy go porwawszy, zaniesiono prawie
w powietrzu przed owego bladego egomości, którego na ręku dźwigali kilku szlachty
silnie szych i nie tak ak reszta zalanych.
Książe z wysokości improwizowanego swego niewygodnego siedliska, uśmiechnął się
grzecznie barǳo, poda ąc rękę młodemu człowiekowi, a Michał zdrowie ego wychylił.
Do mu ący chłód i wilgoć, która pada ąc i marznąc okrywała wszystko szklanną powłoką, poparły żwawszym krokiem zatrzymanych panów ku pałacowi Potkańskich, oświeconemu uż i gotowemu na przy ęcie gości.
Karetę podczaszyca, która prze ść nie dozwalała, wywrócono na bok i orszak popęǳił
spiesznie wyspiewu ąc:
A kto nie wypĳe…
Tak niespoǳianie wcale, podczaszyc powraca ący z wieczora u starościne Małogalskie , gǳie z rozkazu matki dłuże od nie zabawił, znalazł się w całkiem nowem dla
siebie towarzystwie, wplątany w rospasaną hulankę, niespoko ny na czem się skończy,
ale w głębi rad może u rzeć eden z tych sławnych balików, o których słyszał i marzył
z ciekawością i strachem.
Hurmem wtłoczył się tłum cały do wielkie sali rzęsisto wyiskrzone , — zwłaszcza dla
oczów uż do ciemności uliczne przywykłych. Na górnem e balkoniku huczna kapella
zagrała w te chwili poloneza, który po cymbałach, anielską się też wydał muzyką.
Sala ta dosyć wspaniała, obszerna, w chwili zabryzgana została błotem, którego dość
z sobą przynieśli biesiadnicy. Niektórzy z nich zaraz obalili się na kanapach i krzesłach,
inni poczęli tańcować, a tuż i loka e w paradne liber i z herbami Sreniawą i Łoǳią weszli
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z koszami wina i tacami pełnemi kielichów i puharów. Wielkie drzwi pan enerał zamknął
na klucz, rozbił szybę łokciem i klucz na ulicę wyrzucił.
— Mam tego za kpa, kto nam placu nie dotrzyma! zawołał.
W tem spo rzał na obok sto ącego podczaszyca, nieco zmięszanego i tonem towarzystwa i tem na co się tu widocznie zbierało.
— Ha! ha! młoǳiku — rzekł, wpadłeś w łapkę, musim ci chrzest sprawić, nie wy ǳiesz nam tu na sucho. Dawa cie kielicha nie żału ąc miary Iterum iterumque zdrowie
księcia podskarbiego.!
Ordyński ani się mógł, ani myślał wymawiać, spełnił duszkiem podany kielich, ale że
i z owe butelki na ulicy coś do gardła poszło i na wieczerzy u starościne kilka kieliszków
węgrzyna wychylić musiał — edno z drugiem zaszumiało mu w głowie.
O! akiż to świat śliczny, kiedy młodemu wino w głowie zaszumi, zakipi a serce bić
zacznie całą siłą swo ą i wina.
To co w początku ǳiwnem akoś i przykrem, strasznem nawet pokazało się Alﬁerowi, teraz powoli przekształca ąc się wesołem i miłem poczynało mu przedstawiać. Twarze
któremi był otoczony, przybierały wyraz szlachetnie szy, słowa dolatu ące miały znaczenie
przyzwoitsze, dostrzegał przez mgłę akąś i dobrego tonu i dowcipu i ﬁlozoﬁcznego poęcia celu ziemskie pielgrzymki‼ niestety! wiǳiał tak wiele, że nawet to czego tam było
na mnie , dopatrzył. Pan enerał który się przyprzągł do podczaszyca, nie odstępował go
pilnu ąc z troskliwością nauczyciela — u ął go pod rękę i gdy drzwi otworzono, poprowaǳił z sobą do wieczerzy. Zǳiwił się wielce Ordyński wchoǳąc z innemi po kolana
prawie zabłocony do adalne sali, wśród które ogromny stół był zastawiony — u rzawszy
w nie kilka stro nych kobiet, oczeku ących na towarzystwo. Ale żywy rumieniec pokrył
mu twarz, gdy uspoka a ąc go enerał, szepnął do ucha:
— To są włoszki z baletu, aktorki i inne ejusdem farinae panienki bez ceremoǌi, które
książę dla ożywienia towarzystwa zaprosił.
I popchnięto go, ako mnie zna omego naprzód, a mie sce mu da ąc enerał, posaǳił go przy uśmiechnięte ǳiwnie smutnawo laleczce, które sukni dotknięcie, akby
ukropem oblało podczaszyca.
Nie śmiał na nią spo rzeć Michał, spuścił oczy, ale zawstyǳiwszy się swego wstydu po
chwilce, i bo ąc by się z niego nie śmiano, podniósł wzrok, uda ąc nagle barǳo wielkiego
śmiałka.
Właśnie w te chwili panienka chciała także rozpatrzyć się w swoich sąsiadach, i oczy
e , asno-niebieskie, zielonawe oczy padły na Ordyńskiego; uśmiech odkrył białe e ząbki,
a lekki wykrzyk dał się słyszeć z ust włoszki.
— A! zawołała poczyna ąc się śmiać — cóż to za nieznany śliczny cavaliére? zkądżeście
go wzięli panie enerale?
— Zdobyliśmy go biorąc szturmem butelek pociskami karetę ego, odpowieǳiał stary
mruga ąc oczyma i ustami; — est to ak WPanna wiǳisz niewinny baraneczek, prosto
ze wsi, którego wychowanie ǳiś dopiero rozpoczynamy. Odda ę go w ręce two e piękna
Frascatello! dodał z uśmiechem, choć nie ta ę, że wolałbym kogo innego, nie ciebie coś
cnotliwa do śmieszności i sztylecik nosisz za pasem.
Ordyński cały się zapłonił przeklina ąc i enerała co go demaskował przed temi paniami i rumieniec niepotrzebny, który zdraǳał ego nieoswo enie z podobnemi scenami.
Wszystkich oczy zwróciły się na niego, a sam książę podskarbi wziął go za cel grzecznych
przekąsów.
Wieczerza rozpoczęła się od kieliszków, a składała powiększe części z zimnych potraw, z pasztetów i na wykwintnie szych łakoci, których znużone podniebienie starych
smakoszów potrzebu e. — Podczaszyca paliło i upa ało co wziął w usta; zmięszany tem,
popĳał, coraz barǳie tracąc przytomność. Wprawǳie miał on młodą i dobrą głowę, ale
nie łatwo da ąc się upoić do ostatka, czuł się przecie w tym stanie podniecenia, szału,
w którym uż człowiek za swe uczynki odpowiadać nie może. Wino czyniło go coraz
śmielszym, uśmiech stawał się weselszy i głośnie szy, dowcip rozpowĳał się z pieluch,
usta rozwiązywały, a nauki Labe Poinsot o użytkowaniu z życia, przychoǳiły na pamięć
w samą porę.
Obe rzał się nawet parę razy na Frascatellę obok siebie sieǳącą, która nieustannie
w niego wzrok wlepiony miała, i zaczynał coraz uważnie e przypatrywać.
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Śliczne to było ǳiewczę, ale e piękność więce uderzała oryginalnością swo ą niż
prawǳiwie idealnym typem. Przy krucze czarności włosach, których niezmierne sploty
okrywały głowę, podpięte po włosku wielkiemi złocistemi szpilkami, miała twarzyczkę białą, matowe bladości, przezroczystość i delikatność cery naǳwycza ną, maleńki
kształtny nosek, usta barǳo drobne i pełne wyrazu, a oczy niebiesko-zielone, koloru
morza. Nie wiem czy ta ich barwa przypomina ąca głębie, które czaroǳie sko pociąga ą
ku sobie człowieka, czy wyraz szczególny smutnawy, myślący, czyniły e we rzenie niepo ęcie u mu ącem. Tworzyło to razem całość osobliwszą, ǳiwaczną, które wielkiego
wǳięku odmówić nie było można. A na twarzyczce tyle się razem zmięszało ognia, życia,
dowcipu, tęsknoty, zamyślenia, smutku! Niewielkiego wzrostu, barǳo kształtna, zwinną
być musiała ak ptaszek, zręczną ak sarneczka; oczy e latały, kręciły się, usta uśmiechały, wśród tego tłumu ona ednak zdawała się nie należeć do niego, i czemś być wyższem
i lepszem.
Stró e nie był bogaty, ale tak smakownie i umie ętnie ułożony, że wǳięk e eszcze
podnosił. — Miała suknię koloru purpurowego z białemi koronkami, wielką różę we
włosach, w ręku prześliczny wachlarzyk z słoniowe kości i miniatur, cały stro ny w strusie
pióra, tym wachlarzykiem wywĳała ak bronią. U pasa, na łańcuszku zatknięty był mały
sztylecik w bronzowe oprawie, który e nigdy nie opuszczał.
Alﬁer wpatrywał się i wyǳiwić e nie mógł, ale i ona emu. Pierwszy to raz może
zbliżyła się do nie istota tak młoda, świeża, piękna, z niestartym eszcze żadnemi zbytki rumieńcem, z naiwnym prawie uśmiechem, z tem drżeniem w głosie i niewinnością
patrzącą z oczów, która est na czarownie szym z talizmanów.
Tymczasem panowie pili, wykrzykiwali, a towarzystwo tych dam istotnie barǳo się
ich zdawało ożywiać, chociaż po ąc e i żartu ąc z niemi, nie wiele z tych istot dobyli
dowcipu; — śmiały się piekne usta, ale z nich nic widać nie było prócz prześlicznych
ząbków.


Wkrótce zd ęto nakrycia, powynoszono oczyszczone półmiski, zostawu ąc tylko butelki
i kielichy; — odezwano się o kości i karty. Niektórzy powstawali, inni zsunęli się w kupki przy dwóch założonych bankach, które czaroǳie sko błysnęły natychmiast w dwóch
końcach długiego stołu.
Jeden z nich założył suchy, wysokiego wzrostu, żółte cery, czarnego oka i cuǳoziemskie ﬁz ognom i mężczyzna, z którego stro u pełnego brylantów, błyskotek, łańcuszków,
kameów i pierścieni poznać było można gracza z profes i, usiłu ącego dać wielkie wyobrażenie o swem bogactwie i wspaniałości. Rzucił on okiem — zawczasu zwycięzkiem
po zgromaǳeniu, mrugnął do kogoś w ciżbie, i przyniesiono mu kutą szkatułkę, z które
na początek wysypało się okrągło pięć tysięcy czerwonych złotych. Włoch ze zręcznością
kuglarza zgarnął to złoto, pobrzęku ąc niem i układa ąc e, żeby się pięknie błyszczało,
strzepnął kartami i zawołał:
— La banque est ouverte! Le jeu est fait!
I znowu powiódł okiem, licząc zawczasu swe oﬁary, które z pokorą przeznaczonych na
rzeź bydląt, tłumem się cisnęły pod nóż wytrząsa ąc kieszenie i sakiewki. Książę podskarbi
pierwszy dał przykład stawiąc sto czerwonych złotych (kredą) na kartę zakrytą — inni
pospieszyli za nim.
Na drogim końcu czupurna akaś ﬁgurka, tłuściuchna, krągła, uśmiecha ąca się, miła
aż do nudności, stro na także ale skromnie i z pretens ą do wielkiego smaku, rzucała uż
kości na stół, zakłada ąc grę także. Był to akiś Niemiec znany ze swe zręczności w grze
tego roǳa u, który wszystkich ogrywał, ale słynął z tego, że z nim można było zrobić
kto co chciał, tak niesłychanie akomodu ący się był i grzeczny. Traﬁało mu się znosić
na przykrze sze grubĳaństwa, bez wzdrygnienia, zarumienienia, cieniu niecierpliwości,
i eszcze na nie odpowiadać ukłonem.
Tu także nie mało się biesiadników skupiło, a brzęk złota, stukot kostek w kubku,
strzepywanie kartami, zmięszały się z brzękiem nieusta ącym kieliszków i wrzawą pĳaną.
Jeden tylko Alﬁer ak przykuty do krzesła, sieǳiał obok Frascatelli, która nie wstawała,
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rozparła się tylko, zarzuciła główkę na wysoki poręcz i duma ąc wachała wachlarzem,
machinalnie się nim bawiąc.
Położenie Ordyńskiego było naǳwycza przykre — nie miał na mnie sze zna omości gry i świata, wśród którego wpadł tak ǳiwnym przypadkiem; — obawiał pokazać się
nowic uszem, lękał znów zbyt puścić cugli, a wino gra ące w nim popęǳało ku wszystkiemu, od czego eszcze młoǳieńczy akiś wstyd bezsilnie wstrzymywał.
Goście przytomni, stare wygi, poczęli po troszę śmiać się z zakłopotanego młoǳika,
czyta ąc na twarzy co się z nim ǳiało.
— A cóż bo u licha! zawołał enerał podnosząc głowę i oǳywa ąc się doń z drugiego
końca stołu — wiǳę, żeście do niczego panie podczaszycu Ordyński, ani do kieliszka, bo
pełny stoi przed waszmością, czeka ąc zmiłowania, ani do ładne kobietki, która napróżno
wlepia ąc oczy, oczeku e żebyś do nie choć zagadał, ani do gry — a cóż to z waści bęǳie?
wiǳę, wiǳę, nie esteście w stanie zdać u nas egzaminu!
Michał skrzywił się, uśmiechnął, nie wieǳąc ak sobie poraǳić.
— Ho! ho! dodał tłusty Niemiec od kostek łamaną polszczyzną, ancuzczyzną i rodowitą swo ą mową razem, gdyż z tego tro gu składał się ęzyk przez niego w Polsce
używany. Da cie pokó monsieur general, to młoda Unschuld, które się scandaliser nie
goǳi. Cosa rara! cosa rara!
— Bęǳie z waścią, panie podczaszycu dużo do roboty, zawołał znów enerał — eszcze
ak uważam, gotóweś się turbować, żeś na noc pacierza nie zmówił.
Śmiechy słyszeć się dały, krew do głowy uderzyła Ordyńskiemu.
— Panie enerale, zawołał zdecydowany pokazać się daleko gorszym niż był w istocie, — proszę sobie nie wystawiać mnie tak młodym i tak niewinnym. Miałem przecie
honor być uczniem Labego Poinsot, do którego Voltaire pisywał listy, który kilka artykułów przysłał do sławne encykloped i i w na lepszych stosunkach zosta e z Diderot’em
i d’Alembertem.
— A! kiedy tak, winszu ę i przepraszam! Jesteś więc ak uważam bez przesądów,
witamy w tobie edną z podpór przyszłości Polski! witamy — i zdrowie podczaszyca Ordyńskiego, który nie mówi pacierza!
— Wiwat! podczaszyc który nie mówi pacierza‼! odezwały się kilka głosów. Frascatella
z politowaniem akiemś spo rzała na niego ukradkiem.
— Wiwat podczaszyc! dodał enerał, który nie wierzy zapewne ak ksiąǳ Bohomolec,
ani w czarownice, ani w upiory, ani w zamówienia, ani w post, ani w włosiennice.
— W nic, czego rozumem nie po mu ę! tryumfu ąco dorzucił podczaszyc.
— Nu, a w Pana Boga? zapytał Niemiec z uśmiechem ﬁluternym.
— To wielkie pytanie! chytrze odparł Michał, duszkiem dla zagrzania się wychyla ąc
kieliszek.
— A to i w d abła WMość także nie wierzysz? wyrwał się inny głos z tyłu.
— Za kogoż panowie mnie macie, żebym w d abła wierzył? — ze śmiechem rzekł
Ordyński.
— A! i w d abła nie wierzy! powtórzył ktoś znowu.
— Naturalnie że nie wierzę! krzyknął Ordyński; odwrócił się, spo rzał, dreszcz go
przebiegł po całem ciele, kieliszek niedopity z rąk mu wyleciał; pobladł i krzyknął.
Ażebyśmy sobie wytłumaczyli co go tak niespoǳianie przeraziło, przypomnieć sobie
musimy wrażenie, akie obraz Św. Michała i przy nim odmalowany szatan czynił zawsze
na podczaszycu; twarz ta wyrazistemi rysy wypiętnowała się była w pamięci ego, a ilekroć
mu nawet przez myśl przeszła, akiś strach go ogarniał, dreszcz prze mował, na eżały się
włosy.
W chwili, gdy po raz drugi wiary w d abła się zapierał, odwraca ąc się po za siebie,
dla wyszukania ktoby go tak uporczywie pytał, u rzał w zwierciadle odbite, strasznym
wykrzywione śmiechem oblicze szatana, zupełnie podobne do pokonanego na obrazie
przez Archanioła ducha ciemności. Była to taż sama twarz ohydna, z uśmiechem szyderstwa, pragnieniem zemsty i niezwyciężoną dumą na czole — ale żywa, porusza ąca się
i osaǳona na plecach istoty, która się w sali zna dować musiała.
W pierwsze chwili nie będąc panem przestrachu, który go ogarnął, podczaszyc krzyknął — wstyd mu ednak było ǳiecinne swe bo aźni i wytłumaczył się z tego nagłym
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bólem w noǳe, którą ak mówił, zwichnąć musiał, idąc po nocy, lub wysiadu ąc z karety.
Odwrócił się wszakże zaraz szuka ąc do koła postaci, co tak niemiłe a silne uczyniła na nim
wrażenie; ale napróżno przebiegł oczyma wszystkich zgromaǳonych„ zapuszczał wzrok
w kupki na dalsze, nikogo podobnego znaleźć nie mógł. Upokorzony wreszcie, zniechęcony, usiadł na krześle obok Frascatelli, która z uśmiechem dwuznacznym poczęła się
wypytywać o ego skaleczoną nogę.
— Nic to, odpowieǳiał obo ętnie ale posępnie, prze ǳie ten ból, nie warto nań
uważać, wstyd mi tylko mego krzyku.
— Zapić tę sprawę! podał pan enerał przykładem wskazu ąc ak się duszkiem spełnia
kielich.
— Zapĳmy, wesele odpowieǳiał Michał.
— Zdrowie piękne choć okrutne Frascatelli!
Ordyński podniósł kielich w górę, ukłonił się tancerce z uśmiechem i patrząc w e
oczy wychylił duszkiem ogromną szklanicę.
— A teraz, nie chciałbyś sprobować szczęścia, szepnął podchoǳąc stary urwis; mówią
że ono zawsze nowic uszom służy — zagra ! a z tobą do spółki — chcesz?
— Nie mam prawie grosza przy sobie, odpowieǳiał Michał po cichu — kilkanaście
dukatów ledwie, wstyd mi to postawić — i grać doprawdy nie umiem.
— Wszystko to nie przeszkody — odpowieǳiał nowy przy aciel — wiele chcesz
pienięǳy?
Michał zmięszał się, przywykł był grosz szanować; przychoǳiły mu na myśl nauki
babki, ale próżność wołała żeby się nie dać zaćmić i nie pokazywać bo aźliwym młokosem.
— Parę-set dukatów, rzekł od niechcenia.
— Na, masz, wsuwa ąc mu zręcznie w rękę parę ruloników, odpowieǳiał pan enerał
— a te drugie dwa to mo a spółka, gra a gra śmiało — Frascatella przy tobie, musisz
wygrać.
Drżącą trochę ręką ale z pańską miną, podczaszyc podsunął od razu cały rulon na
kartę nie patrząc którą, a gdy bankier ciągnąć począł, on się odwrócił instynktownie ku
piękne włoszce, żeby niedać poznać, że go wygrana obchoǳi. Ruch to był wybornie
pomyślany, ale trochę zdraǳał zbytnią pamięć na siebie, bo w tak młodym człowieku nie
był naturalnym.
Pociągniono go za rękaw.
— Wygrałeś pan, rzekł żółty bankier — co dale ? trzyma pan dale ?
— Trzymam dale ! obo ętnie rzucił słowo Ordyński, nie dobrze nawet rozumie ąc co
znaczyło.
Frascatella z wyraźną litością i niepoko em spoglądała to na karty, to na niego, a uśmiech
ust e nie opuszczał, ale nie był to uśmiech wesela, była to powłoka smutku, tęsknoty,
politowania.
— Pan wygrywa? czy iǳie dale ? ocucił go znów głos bankiera.
— I owszem iǳie dale !
Jenerał z kieliszkiem w ręku, z krwią na zimnie szą na pozór, pilnie przypatrywał
się grze, ale gdy szósty raz wygrał podczaszyc, zmieniwszy dwa razy kartę, szepnął mu
odciąga ąc go:
— Dosyć tego, postawisz pan znowu późnie mnie szą sumę, teraz się obrachu .
W istocie czas było się obrachować, gdyż banku nie stawało, a szczęśliwy gracz u rzał
przed sobą niespoǳianie kupę złota, z którą nie wieǳiał co robić.
Ogromne brawo! ze wszystkich kątów sali zagrzmiało rozgłośnie, sam książe podskarbi zawołał o wino i przyszedł z uśmiechem wypić znowu zdrowie tryumfu ącego podczaszyca. Bankier tymczasem dobywał ze szkatułki podane pieniąǳe i bez na mnie szego
wzruszenia zaczynał robić karty na nowo.
— Spisałeś mi się pan gracko! obrachowu ąc i ściąga ąc swo e, odezwał się stary wyga
— a bastu ę i dale nie myślę gonić za fortuną, żeby się do nas nie obróciła smutną
twarzą; tych dwóch tysięcy kilkuset dusiów na ten raz bęǳie mi dosyć. WMość tak
gloriose począwszy, możesz sobie eśli chcesz kontynuować. Jedną tylko przy m radę, dodał
na ucho — gdy zaczniesz przegrywać, co w końcu nastąpić musi, nie zapala się i usuń
od gry zawczasu.
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Podczaszyc po świeżym zwycięztwie ufny w swo e szczęście z uśmiechem posunął
dwa rulony, a sam odwrócił się znów do Frascatelli. Ale rulony potoczyły się do dawnego
właściciela, za niemi poszły dwa inne i trzy eszcze…
— Dość tego bęǳie ciągnąc go z lekka za połę odezwał się pierwszy nauczyciel; świtać
poczyna, ǳień się robi, edźmy do domu, wyprowaǳę cię z sobą tylnemi schodami.
Posłuszny Michał, który się też czuł ogromnie znużonym, dał się akoś od gry, do
które się eszcze nie zapalił odciągnąć, zgarnął zręcznie w chustkę pozostałe złoto, skinieniem pożegnał piękną włoszkę i miał wysunąć się po cichu, gdy u rzał ą idącą za sobą,
zawiniętą w futerko, proszącą żeby ą ze wschodów do czeka ącego ﬁakra sprowaǳił.
Jenerał który szedł przodem, obe rzał się na tę śliczną parę, dość powoli za nim ze
wschodów się spuszcza ącą i westchnął.
— Niema to ak młodość! zawołał w duchu — wszystko do nie lgnie — kobiety,
pieniąǳe; wino e nie robi podagry, ani prze eǳenie niestrawności! Co też to za szkoda
że to tak krótko trwa, a nie chce się potem wracać. Niema porządku na świecie, daremna
rzecz, źle! źle! W porę się luǳie opatrywać zaczyna ą, że trzeba by świat z gruntu przerobić.
Byle się im ta antrepryza udała za moich czasów — wielce bym sobie powinszował… Ale
nie mo em szczęściem! Odkry ą nieśmiertelność i wodę odmłaǳa ącą naza utrz po moim
pogrzebie.


Dobrze uż asny był ranek, gdy podczaszyc do na ętego ﬁakra wsaǳiwszy towarzyszkę
swo ą, eszcze za nim tęsknemi goniącą oczyma, sam z enerałem wskoczył do swo ego
powozu.
Po nocnych wypadkach, doznanych wrażeniach i całe te huczne biesiaǳie, która
mu się teraz ǳiwacznym snem przy dniu asnym wydawała, czuł się czegoś niespoko ny
i zawstyǳony. Blask ǳienny rozpęǳał resztę szału, wytrzeźwiał go i upokarzał. Przypomniał sobie teraz, gdy wino cokolwiek przeszumiało, owe wiǳenie w zwierciedle w chwili
zaparcia się d abła, i poczynał śmiać z niego w duchu, przypisu ąc e rozognione węgrzynem wyobraźni.
— Jużciż o tem przyna mnie — rzekł w duchu — wątpić nie mogę, że d abła na
świecie nie ma. Ależ to ładny szatanek ta Frascatella, tylko poco sztylecik u boku nosi?
Potrzeba było odwieść enerała, który mieszkał tuż przy zamku i powóz potoczył się
na krakowskie przedmieście, ku bramie krakowskie , w pośród liczne uż na ulicach ludności, gwarnie ǳień pracy, ǳień Boży rozpoczyna ące . Zewsząd słychać było ǳwony,
wesele akoś niż w wieczór wzywa ące na nabożeństwo do otwartych kościołów, skrzypiały wozy na targ ciągnące, przekupki rozstawiały stołki i otwierały stragany, odryglowano
sklepy, zamiatano z przed kamienic szczątki wczora szego życia co się uż śmieciem stały;
kilku poważnych starców na laskach opartych, z książeczkami pod pachą, z różańcem
w ręku dążyło ku Bernardynom, przekupnie poczynali wywoływać świeży swó towar —
wszęǳie wesoło akoś i raźnie ǳień się otwierał, któremu też przy lekkim przymrozku,
piękne, zimowe blade świeciło słoneczko.
Podczaszyc eszcze do miasta nie barǳo przywykły, ciekawemi oczyma przypatrywał się wszystkiemu, a nieznane akieś uczucie tęsknoty buǳiło w nim wspomnienie te
ohydnie przepęǳone nocy, z które akby zadatek od szatana, wziął kupkę nie wieǳieć
ak zdobytego złota.
Jenerał, który znać dobrze po mował, co się w młoǳieńcze duszy ǳiać musiało,
dawszy trochę podumać towarzyszowi swemu, przerwał wkrótce, klepiąc go po ramieniu
z uśmiechem.
— A co, niezła panie Warszawka? — rzekł śmie ąc się i pomrugu ąc do niego —
spoǳiewam się że ci panie podczaszycu nie żal wsi, gǳie luǳie pręǳiuteńko mchem
porasta ą i starze ą po dwuǳiestu pięciu leciech, tu dopiero życie! przyznam się asinǳiowi, że a nie po mu ę, ak to gǳieinǳie , nie w mieście mieszkać można. Prawda, że
służyłem eszcze za nieboszczyka Sasa, ale gdyby mnie kto teraz wypęǳił na wieś, trzeciego dnia bym z nudy poszedł ad Patres. Tu to się akoś ży e… a co za przy emność na
wsi? — dodał ożywia ąc się — skąpicie, ży ecie kaszą i szperką, a w święto chudą kurką,
modlicie się co nieǳiela, kochacie dopiero u ołtarza i to raz tylko, reszta wszystko w tym
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roǳa u. Może to być barǳo patryarchalne, ale a tego nie nazwę życiem. Ot patrz waść,
wolałbym uż los Orlandiniego niż na bogatszego szlachcica na wsi — dodał wskazu ąc
pod krakowską bramą przez którą właśnie prze eżdżali, ǳiwnego człowieka, ustawu ącego sobie wygodne krzesło na słomiance dla ochrony nóg podrzucone u samych prawie
wrót od strony zamku. Orlandini ów, acz nieznacząca ﬁgura i ǳiś zapomniana, gdyby
e rylec dowcipny Norblina nie unieśmiertelnił, był przecie charakterystycznym typem
epoki, wśród które w Warszawie się z awił. Roǳice ego ak próbu e nazwisko, z Włoch
pochoǳić musieli, on sam uroǳił się w Polsce ze wszystkiemi wadami wieku i narodu
do którego należał. O ciec ego trzymał garkuchnię, syn także spróbował, był naprzód
tego rzemiosła, pomaga ąc sobie pochlebstwy i wszelkiego roǳa u posługami, akie tylko przy aciół możnych ednać mogą. Goǳiwe i niegoǳiwe w słowniku ego nie miało
mie sca, a to co inni tak zowią, on zwał tylko taniem lub drogiem. Z garkuchni przeniósł się do winiarni, ale i tu podupadać zaczął; bo ak w pierwsze sam adł na więce ,
tak w drugie spĳał co na lepszego. Na ął potem dom za ezdny, utrzymywał eszcze konie
i karety, ale wszystko się akoś nie szczęściło, gdyż pomimo zarobków, Orlandini żył nie
żału ąc sobie, szafu ąc dla siebie i przez to nietylko nie zbierał, ale coraz to kapitaliku
nadkąsywał.
Tak mu wiek spłynął na różnych próbkach i coraz dotkliwszych stratach, ale szasta ąc
się po świecie i styka ąc z panami i szlachtą, Włoch grzecznością, usłużnością i dobrym
humorem wielu sobie zrobił przy aciół. Wkrótce nadeszła pedogra i od ęła mu pobrzękłe
nogi, tak że się z trudnością z mie sca na mie sce mógł przenosić. Nie było uż co począć
z sobą, potrzeba było żebrać, pod pozorem uzbierania nowego kapitaliku na garkuchnią
czy winiarnią.
Orlandini wszakże nie puścił się na pospolitego odartego żebraka, wyciągał rękę i kapelusz ak prawǳiwy włoski lazzarone, z pewną godnością i dumą, niekiedy częstu ąc
tabaką a zawsze akim wesołym żarcikiem tych co go częstowali pieniąǳmi.
Zasiadał zwykle od strony zamku pod krakowską bramą, latem i zimą, w goǳinach
zwłaszcza gdy echali lub wracali z zamku zna omi ego — ale na wygodnem wybitem
krześle i poduszkach skórzanych. U rzawszy zdala karetę, powstawał barǳo zręcznie na
dwóch kulach bez których się podnieść nie mógł, zde mował tró graniasty kapelusz ze
stare pożółkłe peruki i z uśmiechem dobre zna omości witał przybywa ących. Rzadki
był ǳień żeby ednego lub więce dukatów nawet nie złapał, król regularnie ile razy echał
do miasta, kazał koniuszemu rzucać pół talarka, ale to było niechybne ak pens a. Inni
panowie ho nie si niekiedy aż do kilku dukatów pod dobry humor i za dobry koncept się
posuwali. Oprócz tego, stró Orlandiniego dowoǳił, że nań spadały resztki z garderoby
Jaśnie Wielmożnych; wychoǳone ich suknie i kamizole wszystko na nim aż do futerka pokrytego niebieskim suknem, które był darował Brunet kamerdyner królewski, do
haowane vesty hetmana Branickiego, aka sutego z guzami stalowemi od kasztelana
Łukowskiego, i mankietów zżółkłych wyciągnionych z garderoby marszałka koronnego
— pochoǳiło nie z tandety ale z darów.
I teraz lepie mu się ze wszech miar ǳiało pod krakowską bramą, niżeli dawnie na
handlu; — stary nie żałował sobie, bo miał z czego. Znać też było po twarzy pełne rumiane , rozweselone , i po spasłym brzuchu, który się ledwie mieścił w trochę przyciasne
kamizelce hetmańskie , że Orlandini głodem nie marł.
Nie wyglądał on wcale na żebraka, tak dumnie w te dnia goǳinie spoglądał z wysokości swo ego krzesełka na pracu ący i krząta ący się motłoch, nie spoǳiewa ąc się karety
o te porze, gdyż dla karet inną miał minę.
Właśnie był sobie wystawił krzesło na grube słomiance, obwinął nogi, i posławszy po
zwykłą porc ą kawy do blizkiego kafenhauzu, za adał ą ze świeżą bułeczką. Jadł i popĳał
tak żarłocznie, chciwie, z takiem zwierzęcem łakomstwem, ak gdyby z wieczora opuścił
kolac ą, chociaż obiady i wieczerze na regularnie i to w dobre garkuchni miał zamówione,
nie ogląda ąc się na to, choćby go talar i więce kosztować miały.
Zresztą na inne życia potrzeby nie wiele tracił — stancy kę miał w tyle kamienicy
pod krakowską bramą, mizerną i małą, ale w nie tylko nocował — ubrania nie kupił,
bez obówia z łaski podagry się obchoǳił, nogi ma ąc tylko grubą ﬂanelą poobwiązywane,
a edne trzewiki na cały rok starczyły.
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Na widok karety w które postrzegł enerała, Orlandini schwycił się na kule, stawia ąc
niedopitą kawę na słomiance i z wielką zręcznością, z uprze mą a wesołą twarzą, przybliżył
się do powozu wolno go mĳa ącego.
— Stó — zawołał pan enerał — wygraliśmy ǳisia , należy się staremu niedołęǳe
ałmużna. — Jak się masz Orlandini?
— Do nóg upadam pana enerała — głosem dosyć schrypłym ale intonac ą miłą
przybrać usiłu ącym, rzekł podsuwa ąc się pod same drzwiczki żebrak — a zkąd-że to tak
późno, czy tak rano? ak tam szczęścieczko posłużyło?
Mrugnął okiem zapuchłem i zaspanem, a dopatrzywszy się kogoś drugiego w karecie,
z ciekawością usiłował przy rzeć się nowe , niezna ome eszcze twarzy podczaszyca.
— Kto to taki? — spytał po cichu nie mogąc ciekawości pohamować — kto to, proszę
pana enerała?
— Podczaszyc Ordyński!
— Mam honor prezentować się JW. podczaszycowi, głośno z ukłonem rzekł wesołym tonem Orlandini; — estem Mikoła Orlandini, znany w całe Warszawie i samemu
Na aśnie szemu i na łaskawszemu Panu naszemu. Miałem szczęście znać i nieraz przy mować w domu moim aśnie wielmożnego podczaszego, godnego o ca pańskiego, gdy
eszcze starał się o piękną księżniczkę W… miło mi submittować się ǳiś przezacnemu
ego potomkowi‼
Podczaszyc z barǳo grzecznym ukłonem zaczerpnął w leżące na kolanach chustce
ze złotem, i rzucił nie licząc sztuk kilka Orlandiniemu; enerał wsunął mu także dukata.
Włoch nakrył głowę ǳięku ąc z wielką godnością, akby za wypłatę zaległe należności.
— ǲięku ę! ślicznie ǳięku ę! i życzę JW. panom wszelkiego szczęścia! a podczaszycowi polecam się i submittu ę! nie raz pewnie przy ǳie mu prze eżdżać do zamku, niech
nie raczy Orlandiniego sługi swego zapominać.
To mówiąc, trykorn uż nałożywszy, pospieszył skacząc na kulach do zostawione kawy, którą uboższy od niego pies wywróciwszy kubek wypĳał, bułką za ada ąc. Śmieli
się przechoǳący i kramarze, a Orlandini za uciekłym uż psem wywĳał groźnie kulami,
klnąc na czem świat stał.
U wrót domu enerała pożegnał go podczaszyc spiesząc do siebie, pewien że matka
czeka nań niespoko na, zwłaszcza że w tym dniu właśnie, wczora zamek i zna omych
pożegnawszy, wybierała się opuścić Warszawę, a Michał miał ą odprowaǳać do Łowicza.
Nie mylił się, gdyż cała służba podczaszyne zgubionego e syna ak szpilki po Warszawie szukała, a że nikomu na myśl nie przyszło za rzeć na ǳieǳiniec domu Potkańskich,
gǳie stała kareta pana Michała, wszyscy powracali bez wieści, a matka domyślała się uż
daleko szaleńszego wybryku niżeli był w istocie.


Wszystko ednak dobrze rozważywszy, pani podczaszyna nie doczekawszy syna, położyła
się spać, przykazawszy tylko luǳiom, aby go pilno szukali. Michał zastał ą spoczywa ącą, wszystkich sług na nogach i dom cały w trwoǳe. Znużony, rzucił się co na pręǳe
w łóżko, sen mu ednak powiek nie kleił, a na osobliwsza moza ka myśli i obrazów wirem
pęǳiła z piersi do głowy, z głowy do piersi.
Spoko na Głusza, pacierz u kolan babki, czarne oczy Anusi, e uśmiech niewinny,
wykrzywiona twarz d abelska, pociąga ący melanchoǉą wzrok Frascatelli, szatańskie żarty
i śmiechy biesiadników, scena nocna na ulicy, namiętne pierwszy raz skosztowane gry
uczucie, akaś tęsknota nieopisana, niepokó i zgryzota, męczyły na przemiany Michała,
który przypomniał sobie dane babce słowa, że się coǳiennie choć krótko modlić bęǳie.
Niestety! od wy azdu z Głuszy ani pomyślał o pacierzu, a teraz tłumacząc się sam przed
sobą, szyǳił z uczynione staruszce obietnicy. Jednakże na dnie serca wpo ona za młodu
oǳywała się pobożność, tęskniła do nie dusza, i szatan ów z obrazu przychoǳił na myśl
mimowolnie, a dreszcz przelatywał po skórze.
— To było czyste tylko przywiǳenie — rzekł wreszcie do siebie Michał — gra akaś
wzburzone winem imaginac i — hallucynac a, ak mówi Poinsot, nic więce , wszakże nie
estem ǳieckiem bym w głupstwa takie miał wierzyć.
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Ale na przekór rozumowaniu, przed oczyma podczaszyca wciąż się zwĳał z uśmiechem
swoim szatańskim ten potwór, którego z głowy, z oczu, z pamięci pozbyć się nie mógł.
W takich męczących marzeniach, dusząc się i niespoko nie drzemiąc, usnął w ostatku
Michał gorączkowym snem znużenia.
Zbuǳił się na skrzypienie drzwi i u rzał przed sobą matkę, w stro u podróżnym, akby
była na wsiadaniu.
— Co to est? czy uż tak późno? — zawołał schwytu ąc się — wszakżem się ledwie
trochę zdrzemnął.
Podczaszyna podniosła do góry swó zegareczek wskazu ący pierwszą z południa i spoko nie usiadła przy nim na krześle.
— Trochem się była zaturbowała o ciebie, odezwała się po chwili — ale chwała Bogu
nic ci się przecie nie stało.
— Nic, tak! nic a nic, kochana mamo — przeciera ąc oczy odpowieǳiał podczaszyc
— ale proszę mnie posłuchać, akiem niespoǳianie tę noc spęǳił na hulance.
I z żywością młoǳieńczą począł e opowiadać swo e spotkanie uliczne, zaprosiny
gwałtowne do podskarbiego, cało-nocną u niego biesiadę — opuszcza ąc ednak wiele,
bo ani o d able, ani o Frascatelli nie wspomniał. Podczaszyna słuchała go dosyć obo ętnie,
ale z uwagą, zdawała się ednak zgadywać z góry co e powie i gdy dokończył, podniosła
na niego oczy, w których było widać łez ślady.
— Chciałam — odezwała się — żebyś mnie odprowaǳił — ale to uż niepodobna,
bylibyśmy sam na sam pomówili z sobą. Zda e mi się obowiązkiem moim dać ci niektóre
przestrogi, chociaż zostawu ąc cię pod opieką króla i Labe Poinsot, od eżdżam zupełnie
o ciebie spoko na. Wchoǳisz w świat Alﬁerze i wiǳę, że ku niemu masz dosyć skłonności,
radabym, żebyś na nim ak przystoi synowi memu drogę sobie utorował.
ǲisie szy przypadek niech ci bęǳie przestrogą i nauką, ak się masz zna dować na
świecie. Pochwalam barǳo żeś się od kompaǌi nie odstrychnął, ale nie raǳę też z lada
kim się bratać. Nie wymagam od ciebie zbytnie surowości obycza ów, która w tym wieku
byłaby niewłaściwą, ale cię proszę żebyś swe pas e hamował i zawsze w nich zachował choć
powierzchowne decorum. Świat sąǳi surowo nie z czynności i myśli, ale z pozoru, o pozór
też choǳi na więce .
Bóg wiele przebacza, luǳie nigdy.
— Kochana mamo — odparł cału ąc ą w rękę podczaszyc — proszę być o mnie
spoko ną, nic nie uczynię co by poniżyć mnie mogło.
— Ani się też o to lękam, ale cię proszę nadewszystko w obiorze przy aciół i part i
być ostrożnym. Mie sce two e naturalne na zamku w gronie tych co otacza ą Na . Pana;
chociaż, może się barǳo mylę, zda e mi się, że wkrótce przeciwne stronnictwo w kra u
weźmie górę. Nie staw się więc tak przeciwko niemu, żebyś z nim zupełnie i stanowczo
zrywał, zapatru się na luǳi co umie ą sercem sprzy ać edne stronie, ze wszystkiemi być
dobrze, lub przyna mnie nie źle.
Nic cię nie zmusza raz wraz popisywać się z sentymentami swemi, strzeż się zbyt e
głośno ob awiać. Ży ąc na dworze, z konieczności trzeba być ostrożnym i dwuznacznym,
dla wszystkich grzecznym, bo nikt nie wie utra i tych co utro panami być mogą. Zapatru
się tylko uważnie na Na . Pana, on ci na lepie wskaże z które strony wiatr powie e.
O ego łasce dla ciebie nie wątpię.
— Będę posłusznym kochana mamo — rzekł Michał — ale czyś mnie raczyła polecić
opiece króla JMci?
— Wczora eszcze przypomniałam mu ciebie — odpowieǳiała podczaszyna — ale
słucha mnie i nie przerywa proszę. Z famiǉą bądź ak na serdecznie , a nadewszystko
z zamkiem, nie zaniedbu wszakże i przeciwnych, bywa wszęǳie, tylko się nie mięsza do
klubistów, z którymi o ile możności zdaleka i ostrożnie. U Luchesinich i u posła trzeba
się pokazywać zarówno, dobrze miarku ąc ak rzeczy sto ą, nie obraża ąc nikogo. Jeśliby
uchowa Boże nadeszły akie niespoǳiane wypadki, pamięta proszę, że na chwilę może
akiekolwiek przeważyć stronnictwo, ale pręǳe późnie silnie si, licznie si wezmą górę.
Nie naraża się i trzyma na stronie. Służby wo skowe nie życzę dla ciebie, boś słabego
zdrowia; eśliby zaś aki wakans się traﬁł przy osobie króla JMci, i owszem…
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Rady te cichym i ostygłym powoli rzucane głosem, ǳiwnie brzmiały w uszach i sercu
Alﬁera, który w istocie więce myślał o pięknych twarzyczkach i zabawach, niż o part ach
i stanowisku akie miał sobie obrać mięǳy niemi.
— Co się tycze sposobu życia, dodała podczaszyna, spoǳiewam się że mi wstydu
nie zrobisz, ani zbytkiem swawoli, ani śmiesznem ǳiczeniem się i nieśmiałością. Młody
człowiek powinien być swobodny, pewien siebie, trochę mu trzpiotem być wolno, ale
cugli sobie nie popuszczać, a nadewszystko… serca nie dawać nikomu! O ożenieniu proszę nie myśl zawcześnie, bo bym na nie nie zezwoliła, sama ci chcę wybrać i wyswatać
żonę. Zresztą z kobietami bądź ostrożnym. — Warszawa est stekiem zalotnic, a na gorsze nie są podobno na dole! Wiem że młody, bogaty, pięknego imienia, wystawiony
bęǳiesz na rozmaite sidła, ale mam naǳie ę, że w nich nie ulgniesz. Słucha we wszystkiem i radź się Labe Poinsot, on ci niech bęǳie mistrzem. — Nadewszystko żadnych
ta emnic przedemną. Pisz mi ze szczegółami co ci się tylko traﬁ i donoś co się w Warszawie, w świecie waszym ǳiać bęǳie. A teraz kochany Alﬁerze, żegnam cię sercem matki,
bądź zdrów‼
To mówiąc powstała równie zimno, obo ętna ak gdyby rozpoczynała rozmowę, znać
myśli e i serce były gǳieinǳie . Westchnęła zlekka i cału ąc w czoło Alﬁera, pożegnała
go ancuzkiem do wiǳenia.
Niktby przy tem rozstaniu, matki i syna w nich nie poznał, tak obo e rozchoǳili
się akoś bez uczucia, bez łez, bez żalu za sobą. Alﬁer wyskoczył się ubierać, chcąc koniecznie choć za miasto przeprowaǳić podczaszynę, ale nim na siebie suknię narzucił,
nim się ogarnął, powozy e uż z ǳieǳińca ruszyły, a że się czuł zmęczony niezmiernie nocnem czuwaniem i pieszczoszek potrzebował eszcze wypoczynku, ażeby świeżym
pó ść na wieczór do zamku, usiadł ziewa ąc w krześle posławszy po czekoladę, zostawu ąc
przeprowaǳenie matki Labe Poinsot.
Służący, który śniadanie przyniósł, oddał mu razem listę osób i kilka biletów rzuconych w bramie, świadczące że wielka część wczora z nim pozna omionych, uż mu ranną
grzeczną wizytę oddali, lub przyna mnie zapisali się u szwa cara. Nawet książę podskarbi
i syn ego przysłali karty swo e; Alﬁer więc nieuchronnie przed wieczorem w zamku,
powinien był tych panów wza emnie ob echać.
Przerzuca ąc od niechcenia spis tych imion w części mu całkiem nieznanych, znalazł
podczaszyc edno, które go mocno zastanowiło. Był to złocistemi głoskami wycisk na
pomarańczowe karteczce w następu ących wyrazach:
Cavaliere Fotofero.
Nie wieǳieć dla czego, Michał powieǳiał sobie od razu, że ta karteczka i nazwisko
musiały mieć związek z wczora szem ego wiǳeniem. Długo przewracał ą, odczytywał,
marszczył brwi, sam siebie zbĳał i wyśmiewał — nareszcie postanowił zapytać enerała
o tego kawalera Fotofero, rzuca ąc bilet zniecierpliwiony.
Właśnie w te chwili akby umyślnie przybył i pan enerał sam, niespoko ny widać
o Michała, którego wziął pod opiekę swo ą i ak wychowańca uważał.
Słówko o panu enerale… (przypuśćmy że się nazywał Baucher). Wiǳieliśmy go uż
u księcia podskarbiego, słyszeliśmy popisu ącego się rozmaitemi zdaniami, lecz nie zawaǳi
poznać się z nim bliże .
Jak Orlandini był typem żebraka stołecznego Stanisławowskich czasów, tak enerał
Baucher próbką wielce charakterystyczną dworaka w mundur ubranego.
Jemu podobnych miał ów dwór dosyć i na chętnie się niemi posługiwał; zkąd by
pochoǳił i akiego był rodu pan enerał, nikt dokładnie wieǳieć nie mógł, nazwisko
nosił niemieckie, a mienił się szlachcicem z Inﬂant czy z Kurland i, zkąd do stolicy nie
edno pode rzane przypłynęło szlachectwo. Za Augusta III eszcze przybył on do Warszawy, wysługiwał się naprzód w regimencie Potockich, potem doszedł stopniami do
pułkownikostwa i eneralstwa, zawsze więce wisząc przy dworze i zbĳa ąc bruki, niżeli
wącha ąc prochu i włócząc się za regimentem. Mundur dla niego był tylko pozorem, tytułem, środkiem do życia w ostatku, ale za główne za ęcie nie uważał broni i wo ennego
rzemiosła. Potoccy używali go do swoich spraw se mikowych i trybunalskich, wiedli do
poselstw, na deputac ą i dysponowali nim ak chcieli. Jenerał nie przypatrywał się temu
z bliska co robił, nie rozbierał czy było sprawiedliwe czy nie, akie za sobą wiodło następstwa, a posłuszny klient domu, przysięgły przy aciel ego, czynił ślepo co kazano. Nie miał
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on naǳwycza ne odwagi, ale że naczelnicy part i rzadko własnego łba nadstawili, na częście się zastawia ąc plecami podwładnych, enerał zaś intrygować i hałasować wybornie
umiał — powoǳiło mu się niezgorze . — Dobywał on szabli nieraz, ale po pĳanu i gdy
nieprzy aciela na placu nie było, lub gdy dobrze wieǳiał, że zna ący ego impetyczność
adherenci, zaraz go za ręce pochwycą.
Tak akoś szło panu enerałowi, że z promoc i w promoc ą dostał kaduka którego
sprzedał, sołtysostwo akieś także prędko przeymarczone na gotowy grosz, na ostatku stopień eneralski, pens ą, a co na lepie , że zaraz w początku panowania Stanisława
Augusta potraﬁł stać się potrzebnym królowi, późnie zaskarbić sobie u niego zasługi,
nareszcie w coǳiennem ego życiu być uż niezbędnym i niepozbytym sprzętem.
Winien to był niepospolitemu talentowi do intrygi, łagodności, dowcipowi swemu,
usłużności i gotowości z aką nie wzdrygał się wszelkich pode mować poselstw i poleceń.
W gruncie był to nie barǳo zły człowiek, który eśli zdraǳał przy aciela, to z boleścią
serca na żywszą, dobrowolnie nikomu źle nie czynił, i owszem usłużyć lubił, ale przedewszystkiem i wszystkiemi kochał siebie.
Celem ego życia było samo życie — nie życie byle się wlekło, ale co się zowie wygodne, rozkoszne, zbytkowe, błyskotliwe i hulackie. Temu by był poświęcił więce niż się
goǳiło. Gorliwy w spełnianiu rozkazów, nigdy przecie nie posuwał poświęcenia do głodu, pragnienia i anachoretyzmu chociażby krótkiego; a gdy mu wypadło wybierać mięǳy
prywac ą a nieposłuszeństwem, póty szukał środka, dopóki go wreszcie mięǳy niemi nie
namacał i wykręcił się sianem.
W nauce życia ak w reszcie wychowania sam był swoim mistrzem — mówił kilką
ęzykami doskonale! mięszał czasami trochę łaciny, którą z uczęszczania trybunałów wyniósł; po ancuzku paplał gładko, po niemiecku szwargotał expedite, po włosku wcale
niezgorze się wysławiał. Głębie biorąc, żal było dobrego serca, które miał niewątpliwie, utopionego w takim braku charakteru. Ani wiary, ani wyższego po ęcia godności
i obowiązków człowieka, nie można tam było szukać; brzuch panował całemu żywotowi,
odrobinką rozkoszy byłby go zaprowaǳił do wrót samego piekła.
W towarzystwie był to na przy emnie szy w świecie człowiek; acz uż dobrze nie młody, czciciel eszcze wielki płci piękne , a nawet i nie barǳo piękne byle młode ; do kart
namiętność nieprzezwyciężona, ale umiarkowana strachem; pieczeniarz w swoim roǳa u
na doskonalszy, bo dla potrawy nowym smakiem przyrząǳone , gotów był się maleńkie
podłości dopuścić.
Lubił przytem pieniąǳe, choć go się nie trzymały, bo ich nie szanował — długów
miał zawsze po uszy i śmiał się z nich, tylko honorowe to est kartowe płacąc, a o innych
ani myśląc. Przy dość znacznych dochodach, potrzebował ciągle, nieustannie pożyczał
i tracił zawsze dwa razy tyle co miał.
Król barǳo lubił enerała Bauchera, choć może nie miał dla niego wysokiego szacunku; czasem pożartował z niego, na co ten zezwalał ochotnie, bo wieǳiał, że im żart
był boleśnie szy, tem się późnie sowicie wypłacał; i ak Ryx nadstawiał się na ła anie lub,
wedle famy pospolite , szturchanie nawet, tak Baucher wywoływał niekiedy królewskie
przycinki. Król używał go też często do sekretnych poleceń, wysyłał w różnych poselstwach, a za to ratował w potrzebie. Ze wszystkiemi usiłu ąc być ak na lepie , enerał
bywał wszęǳie, nie zważa ąc i nie przypatru ąc się barǳo ak go przy mu ą. Jednakże
książe podskarbi, pan hetman Branicki, pan kasztelan… i kilku luǳi tego roǳa u co lubili żyć, a nie zbyt surowe trzymali się moralności, składali na milsze ego towarzystwo.
Se mikowiczów obywateli, co to ostro byli zwykli stać przy swo em zdaniu, surowo się
z życia swo ego rachowali i do podobne rachuby zwykli byli drugich pociągać, nienawiǳił i unikał. Wszelki zapał zwał on bzikiem, i dla niego dość było mieć wiarę w przyszłość,
lub nieprzeparte zasady postępowania, żeby o bzika być posąǳonym. W tem też podobno
enerał Baucher nie wiele się sposobem wiǳenia rzeczy różnił od pana Poniatowskiego,
któremu zarówno brakło zapału i wiary, a przeto się one w drugich akąś chorobą i aberrac ą wydawały.
Wszelki młody człowiek, przybywa ący do Warszawy, przechoǳić musiał przez ręce enerała i pręǳe późnie opłacić mu należny podatek pożyczką pieniężną. Stary ant
trzymał się tu niechybnie edne zawsze i szczęśliwie obrane drogi: — naprzód stawał
się użytecznym, nadskaku ącym, ułatwiał zna omości, wskazywał mie sca dogodne, oso   Djabeł



by potrzebne, wprowaǳał na dwór i do posłów, kupował karety i konie, forytował po
mieście, prezentował, zalecał i obwoził — potem suto częstował przybyłego, poił, a eśli się zgrać uczciwie nie udało, bez szachra stwa ale po pĳanemu, wprost przychoǳił
o pożyczenie na dni kilka nie mnie ak kilkaset dukatów. Odmówić było niepodobna
przy eżdża ącemu karetą i wprost z zamku, ale z pieniąǳmi uż się więce nie zobaczył
wierzyciel. Czasem tylko udało się potem przegrawszy do enerała w karty w ten sposób
pokwitować, ale w takim razie podatek uważał się za niepłacony i pożyczka rekapitulowała
tylko innym pozorem i formą.
Ze sposobu życia Bauchera wiǳimy uż że nie mógł się żenić, ożenienie nawet przeciwne było ego zasadom, bo wiodło za sobą obowiązki i pewien roǳa pęt uczciwych,
a on spętany uż swem położeniem, cenił tę resztkę swobody aką miał. Wprawǳie eszcze za Sasa ożenili go byli prawie z wdówką akąś w Lublinie, ale zachwyciwszy od nie
tysiąc dukatów, od kobierca stchórzył, posławszy tylko skrypt na mie sce swo e, którego
naturalnie nie zapłacił potem. Kobiety lubił barǳo, kobieciarz był wielki, ale wyłysiawszy
(czego pod peruką widać nie było) i nieco utywszy, w salonach powoǳeń się wszelkich
wyrzekł w porę i zwrócił ku tancerkom, śpiewaczkom i tym podobnym, łatwie szych
obycza ów a mnie wybrednego smaku, kobietom.
Miłość uważał ak obiad — doskonałą póki świeża i gorąca, niestrawną gdy ostygła,
co ǳień też szukał sobie nowe , eśli nie miłości to miłostek, dla siebie i dla drugich, bo
i w tym wzglęǳie usłużnym był na poǳiw. Utrzymywano powszechnie, że on pierwszy,
nie starosta Piaseczyński, miał honor zapoznać Stanisława z piękną panią Lhuillier, która
chwilę akąś zdawała się iść o lepszą z panią N. N., dopóki Stanisław August nie uległ
zupełnie nałogowi, który go coraz więce do nie przywiązał i na wieki przykuł wreszcie…
a ak niektórzy utrzymu ą ślubem się nawet ta emnym z nią połączył.


Wiǳę że traﬁam na czekoladę, trochę to późno — rzekł enerał siada ąc zasapany — ale
eśli dobra, prawǳiwa włoska, możebym się e i napił. Od nie akiego czasu naśladować
począłem króla, exemplum ab alto i ﬁliżanką buǉonu posilam się z rana, ale że mi go
Tremo i Szytz nie sporząǳa ą, tylko Kopcidym z garkuchni pod Łososiem — coś mi to
nie służy, nie posila.
Podczaszyc kazał podać czekoladę, a enerał surowo zalecił, żeby mu do nie wody
zimne i biskoktów podano, poczem podspiewu ąc zasiadł wygodnie na kanapie.
— No kawalerze — rzekł — ak-że się spało po wczora sze eskapaǳie? domyślam
się że dobrze, bo długo.
— Aż nadto — odparł podczaszyc — miałem matkę przeprowaǳić do Łowicza, aż
mi teraz wstyd, że bezemnie po echać musiała.
— Po echała! szkoda! dokąd-że przecie?
— Do Włoch…
— Szkoda! wielka szkoda! że nas pani podczaszyna opuściła (w duchu dodał: dobrze
zrobiła że sobie po echała) — była to edna z ozdób Warszawy i dworu naszego, ǳiwnie
zakonserwowana piękność‼ Nie znam przytem kobiety z większym taktem, z lepszym
gustem i wybornie szym tonem, tak ak ona swemu czasowi odpowiada ące . Król JMć
w na większe ą zawsze miał estymac i — wielka szkoda! — dodał wzdycha ąc — ale
podczaszyc nam zosta esz na dłuże ? nie prawdaż?
— Tak est — rzekł Michał — pragnę się nieco przybliżyć do dworu i potrzebu ę na
przyszłość poformować stosunki w stolicy.
— Rzecz arcy potrzebna! nic nad stosunki w życiu, kawalerze! to da e konsyderac ą,
powagę, a złym razie, czego Boże uchowa , nie raz poratu e. O stosunki proszę się nie
troszczyć, porobiemy e łatwo. Przypadłeś mi do serca kochany podczaszycu, od czasu
akem miał przy emność wiǳić cię gospodaru ącym w Głuszy; radbym ci być użytecznym,
proszę mną dysponować. Podczaszyc skłonił się w milczeniu, a enerał podał mu rękę do
uścisku.
— Ale proszę cię panie enerale — przerwał Alﬁer, przypomina ąc sobie ta emniczą
karteczkę Włocha, które na stole szukać począł — gǳieś mi się tu bilet pewien zawie-
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ruszył, że go znaleść nie umiem, racz mi z łaski swe powieǳieć, pan co znasz wszystkich
bywa ących u podskarbiego — kto to est Cavaliere Fotofero?
— Cavaliere Fotofero? Fotofero! czy się pan nie mylisz? Cóż to est? o nikim podobnym nie słyszałem, chyba wczora przybył do Warszawy — pokaż mi pan ego kartę, to
akaś omyłka…
Podczaszyc przewrócił co tylko było w poko u, szukać kazał na ziemi, posłał po luǳi,
żeby przetrzęśli i wynaleźli zgubioną kartkę, ale tak się gǳieś zawieruszyła, że szukać e
nie było podobna. Jenerał tymczasem utrzymywał że żadnego Fotofera nie było w Warszawie i być nie mogło, bo by o nim wieǳieć musiał.
— Zresztą — dodał — spytam ǳiś księcia podskarbiego, lub lepie często od niego
zna ącego gości kapitana Kukumusa, powieǳą mi co to za intruz — ale wątpię, żeby
i mnie się kto tak przemknął niespostrzeżony.
— Uderzyło mnie ǳiwaczne nazwisko — przerwał Michał, nie nalega ąc — chciałem
wieǳieć co to za ﬁgura.
— Dowiemy się o tem, ale cóż pan robisz ǳisia ? — zapytał mentor — potrzeba
oddać wizyty, a wieczorem koniecznie być w zamku.
— Tak właśnie i a sobie zamierzam.
— Gǳież obiad?
— Zapewne u siebie z emy?
— A pfe! któż to wiǳiał — mamy kilka domów otwartych do wyboru — i na lepsze
towarzystwa — eść samemu z sobą w kącie nie goǳi się. Ja pana zabieram i nie ruszam
się ztąd, póki się nie ubierzesz — bez ceremoǌi — odpocznę tu sobie trochę.
Kończył te słowa, gdy Labe Poinsot, który podczaszynę odprowaǳiwszy do rogatek tylko, powrócił — wsunął się do poko u, odwieǳić swego wychowańca, i rozpytać
nieco o dalszych ego obrotach. Nie pilnował barǳo natrętnie podczaszyca, któremu zostawił aż do zbytku swobody, ale miał sobie za obowiązek, raz w ǳień przyna mnie się
z nim zobaczyć. Resztę dnia Labe spęǳał w towarzystwie swoich współziomków, u Piatolego, przez którego chciał się wkręcić na akąś posadę, na odwieǳinach i intrygach,
wiodących do tego upragnionego celu dostania się na dwór królewski. Na więce ednak
pokładał naǳiei na podczaszycu, który mu serdecznie sprzy ał, na Piatolim sekretarzu
króla i Ryxie zdawna i poufale zna omym, obiecu ącym mu ednę z sekretar i lub lektor ą
przy Stanisławie Auguście, byleby przez aką nominac ą mie sce zawakowało.
Jenerał i Labe spo rzeli na siebie z ukosa i od razu się po ęli, tak, że gdy ich zapoznawał
sobie wza emnie podczaszyc, z niewypowieǳianą uprze mością przysiedli się do ożywione
rozmowy. Labe upatrywał uż sobie nowego protektora w panu enerale, a stary dworak
przewąchu ąc, że to mentor podczaszyca co by mu mógł przeszkaǳać, usiłował wkraść się
w ego przy aźń i zaufanie.
Scena była dość komiczna, gdy oba obsypywali się grzecznościami, które leciały gradem ak karnawałowe rzymskie cukierki; — opamiętali się dopiero, gdy postrzegli że
wspólnie sobie potrzebni być mogą i pochowali do kieszeni komplementa, pomiarkowawszy, że nie koniecznie warto e było ekspensować.
Labe zasiadł poufale rozpytu ąc podczaszyca.
Jenerał wgłębił się w kanapę rozpowiada ąc coś o swe u króla wziętości.
Oba się uż doskonale na sobie poznali.
— Słyszałem — rzekł Poinsot po chwili — o nocne pańskie hulance, kochany podczaszycu, ale ostrożnie z tem, panie Alﬁerze! ostrożnie — zaklinam cię. Two a młodość
wystawia cię na ustawne szwanki, dobrze est e używać, ale nie szafu ąc…
— Bądź pan spoko ny — śmie ąc się odpowieǳiał Alﬁer — będę e używał oszczędnie, skąpo, z utrem!
— To i mo a rada — pochwycił Baucher — chociaż prawdę powieǳiawszy — dorzucił
zaraz dowcipu ąc — młodość est to kałamarz, co się z niego nie wypisze to wyschnie.
Labe się uśmiechnął.
— Ale go wylewać nie potrzeba! — dorzucił.
— Wartoby nawet zatykać ak na szczelnie , gdyby to co pomogło — rozśmiał się pan
enerał.
— A co panowie ǳiś myślą? — zapytał Poinsot, łącząc ich obu nie bez intenc i.
— Kilka niezbędnych wizyt oddamy zaraz, a wieczorem esteśmy w zamku.
   Djabeł



— Doskonale — przyklasnął nauczyciel — zamku nigdy opuszczać nie potrzeba, voila
l’essentiel — le roi avant tout.
— Bęǳiemy pilnowali podczaszyca, żeby o tem nie zapominał — rzekł enerał.
Po chwili przerywane tak rozmowy, którą podczaszyc wiódł z drugiego poko u odpowiada ąc przy ubieraniu, — wyszedł nareszcie wystro ony, wyświeżony i istotnie tak
piękny mimo dosyć śmiesznego stro u owych czasów, że enerał aż westchnął z zazdrości
spo rzawszy na niego.
— Ha! — rzekł — aż złość porywa spo rzawszy na tę młodość, co to za skarb nieopłacony, cobym to a dał, żeby mi się choć na roczek wróciła.
— Ja myślę — przerwał wsta ąc Labe — że nie wiele e panu enerałowi wyschło,
dużo się także wypisać musiało.
Baucher westchnął z głębi serca i żołądka.
— Siak, czy tak — dodał — a szkoda mi e , o ! szkoda! Mam odesłać mo ę karetę,
czy prosić do nie pana podczaszyca?
— Mo e konie gotowe, siada my enerale — do zobaczenia Labe.
— Polecam się ego pamięci! grzecznie kłania ąc się rzekł Baucher.
— To do mnie właściwie należy, schyla ąc się do pół, szybko przerwał Poinsot —
mam honor polecić się i pamięci protekc i wasze ekscelenc i.
Kilka razy eszcze posunęli nogami, skłonili głowy upudrowane, uśmiechnęli się
wǳięcznie, i enerał spuścił się po wschodach, rad że nareszcie Francuza się pozbył.


Wy echali tedy rozrzucać bilety i zapisywać się u drzwi domów, które im odwieǳić wypadało. Jenerał towarzyszył chętnie, a podczaszyc nienasycony eszcze Warszawą, ciekawemi
oczyma spoglądał na ożywiony obraz ulic pełnych pospólstwa, wo ska, panów, szlachty,
żydowstwa i na większe ludu mięszaniny. Kareta ich mĳała mnóstwo powozów z których
wyglądały pięknie stro ne panie lub upudrowani kawalerowie z kapeluszami pod pachą;
rzadki polonus ukazywał się z za szkieł, gdyż to co karetami eźǳiiło, uż stró dawny
porzuciło — Regis ad exemplum. Pieszo tylko bokami szły deǉe i kontusze, a ostatek
demeszek stukał po bruku.
Przyznać potrzeba, że Warszawa przedstawiała się w te chwili z ﬁziognom ą wielce
ożywioną i ruchawą; znać było w nie akby przygotowanie się wewnętrzne do ważnego wypadku, do wielkiego ǳieła. Napływ osób z prowinc i był ogromny, główne domy
magnatów nieustannym gościom stały otworem; rozprawiano głośno o zaraǳeniu nieporządkowi domowemu, i mówiono o oﬁarach koniecznych akich byt przyszły wymagał.
Stronnictwo, które się trzymało, nie bez pewnego pozoru słuszności — wszystkiego co
dawne, akby obawia ąc by za wy ęciem edne cegiełki sklepienia cały gmach nie runął
— powiększyli luǳie bez przekonania, u ęci lub słabi.
Z edne strony były na lepsze chęci, ale na idealnych oparte pomysłach, z drugie ,
upór przy starem, więce dowoǳący bo aźni niż rozumu. Chwila to była, gdy nie w Polsce
tylko, ale po całym świecie zawracać poczęły głowy utop e, a luǳie szukali to w źle poętym stanie natury, to w źle zrozumiane histor i starożytne nowych form dla chorego
społeczeństwa. Toż samo ǳiało się u nas: wrzały poczciwe serca i głowy, drżeli bo aźliwsi, a garstka samolubów przerzuca ąc się na stronę, w które upatrywała siłę i naǳie ę
zysku, zwĳała się dołem. Już przebąkiwać zaczynano przed czteroletnim se mem, który
się niebawem miał rozpocząć, o tem co miało być ego zadaniem! Odważnie mówiono co
powinien był spełnić, i król nie wiǳiał sposobu oparcia się żądaniom powszechnym, choć
on w żaden ratunek i przyszłość nie wierzył. Omamieni wielkimi obietnicami stronnicy
aǉansu z królem pruskim, całą pokładali naǳie ę na przyrzeczeniach berlińskiego dworu, które Lucchesini rozsiewał. Ten stan umysłów przedse mowy, to dążenie do reform
akich tylko dokonać eszcze było można, wszęǳie uż awnie się ob awiało, nawet w wyborze posłów. Śmieli się tak zwani pieczeniarze, ale żółto i nie bez strachu, przewidu ąc
może, iż o nie ednę przeszłość se m się ten upomni, o czem uż coraz gęście przebąkiwano. Tymaczasem, druǳy wiarą i męztwem zbro ni, brali się uż do ǳieła, które piękną
przyna mnie kartę w ǳie ach zostawić miało.
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Warszawa, ako serce kra u, biła w te chwili na silnie wszystkiemi myślami, rząǳami
i naǳie ami ogółu; z tego ogniska rozchoǳiły się elektryczne prądy po całym kra u, rozgrzewa ąc umysły, krzepiąc upadłych na duchu. Pragnienie reformy wszakże, ak wszystko
co silnie wzrasta, posuwało się w początku aż do przesady; chciano zburzyć co tylko było,
z wielkiego żalu, że samo się obronić i ostać nie mogło; wyglądano wielkich rzeczy od ﬁlozoﬁcznych pomysłów, i przez przywiązanie do kra u zapominano o wszystkiem co ego
odwieczną narodowość stanowiło. Jedni zwracali się z reformą do obycza ów, druǳy do
sukni, inni do praw, wo skowości, duchowieństwa, do mieszczan i ludu. Powtarzam, było
to rozpaczliwe wyna dowanie środków, ale za winę mu poczytywać nie można, że się na
wszystko rzucało, bo uczucie więce nim kierowało niżeli zimna rozwaga. Rozumowano
potem na tle uczucia tego, ale nie samoistnie — niestety! i zwycza em naszym zwracano się po wzory wszęǳie, omĳa ąc dawne własne, niechcąc reformy umiarkowane ,
a w radykalne upatru ąc edyne lekarstwo.
Jenerał patrzał na to oczyma dworu, to est bez wiary w środki, z obo ętnością człowieka, który używa dni swoich ostatka; nie rachu ąc nic na przyszłość, dowcipnie drwił sobie
z tych usiłowań, a sam przyznawał się chętnie do nazwiska pieczeniarza. Podczaszyca mało to wszystko obchoǳiło, gdyż nie miał eszcze po ęcia ani stanu kra u, ani obowiązków
swoich, ani gotu ącego się utra — gniewało go tylko co groziło zamięszaniem spoko u
i przerwaniem pasma dni asnych, które sobie obiecywał.
Nie uszło ego oka gorączkowe całe ludności Warszawy zaprzątnienie, ruch umysłów,
przygotowania ku czemuś, czego się barǳie obawiał niż pożądał, przedewszystkiem myśląc o sobie.
Jenerał wy echawszy na ulicę zasępił się spotkawszy kilka twarzy, które do stronnictwa Lucchesiniego należąc, zawsze na nim przykre czyniły wrażenie; minął Małachowskiego, Zamo skiego, Ignacego Potockiego, Kołłąta a i kilku innych grzecznym pozdrawia ąc ukłonem, ale z widocznym niesmakiem.
— Poszaleli ci luǳie odezwał się, gryźć tak poczciwego króla! Jużci on lepie wie co
dla kra u zbawiennie sze, ale szał ich opanował, zbrzydła im spoko ność, nawarzą nam
piwa! Książę podskarbi w biały ǳień uż się niemal na ulicę pokazać nie może, takie na
niego larum. Podczaszyc potaku ąc ruszył tylko ramionami.
— Przy dą narady, bęǳiemy mieli niebrzydką robotę, dodał Baucher, to awna i oczewista że się na coś ważnego kroi, ale lepie o tem nie myśleć. Gdy tak rozmawia ą i rzuca ą
oczyma, podczaszyc który był szybą wy rzał, dostrzegł w te chwili wczora szą twarz szatańską przelatu ącą w karecie która ich mĳała tak prędko, że ledwie mógł pochwycić tę
ohydną postać. Ów niezna omy z uśmiechem, akby przypomina ąc się, oddał mu grzeczny ukłon.
— Kto to est? spytał żywo enerała — ale enerał właśnie był obrócony w drugą
stronę, nic nie wiǳiał, i wychyliwszy się za wskazanym powozem, nikogo uż zobaczyć
nie mógł.
To spotkanie znowu popsuło humor panu Michałowi, podrażnionemu widocznie.
W tym stanie zaciekawienia i niecierpliwości, poczęli przelatywać od domu do domu
krótkie odda ąc wizyty, niepotrzebu ąc na częście wysiadać nawet, gdyż ich nie przy mowano. Rad temu był podczaszyc, bo się lękał wydać z wrażeniem którego doznał i pozbyć
się nie mógł. Chociaż księcia podskarbiego także w domu nie było, enerał wysiadł na
chwilę do kapitana Kukumusa, dowieǳieć się ktoby był ów Cavaliere Fotofero, ale nic
tam nie zyskał, gdyż o żadnym tego imienia gościu wczora szym kapitan nie wieǳiał,
a w tłumie ciężko też było każdego spamiętać, zwłaszcza że na hulanki niespoǳianie
cisnęła się nieraz na rozmaitsza luǳi mięszanina i ścisłego w nie wyboru nie robiono.
Nadeszła pora obiadowa, a enerał obiecał był swego protegowanego koniecznie gǳieś
zawieźć, żeby sami nie edli; zabrał go z sobą do księżne wo ewoǳicowe mścisławskie , matki Kazimierza Nestora młodego enerała artyler i, przed kilką laty z podróży
do Włoch, Franc i, Anglii i Niemiec przybyłego, — powszechnie naówczas zwane imieniem uszczypliwem matki ojczyzny.
Księżna wo ewoǳicowa, która chwilowo teraz przebywała w Warszawie, bo zwycza nie od czasu ak ą z łask królewskich wypchnęły okoliczności, mieszkała w Kodniu, miała
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przecie dom na stopie wcale pańskie chociaż w utrzymaniu ego przebĳała się przymuszona oszczędność i przykre interesa.
Pani ta uż nie pierwsze młodości, wielce czynnego umysłu, włada ąca i gospodaru ąca sama w wielkich swych dobrach na Podlasiu i w Wielkie -Polsce, prawu ąca się
po wszystkich trybunałach, w długach po uszy — przy eżdżała do Warszawy ilekroć ą
do tego własne lub protegowanych interesa zmuszały. Miała ona eszcze wstęp do króla,
który się e nawet dosyć obawiał, bo mu nie dawała poko u nieustannemi prośbami,
a eśli im zadość nie czynił, gromiła dawnego kochanka czasem nawet dość niegrzecznie.
Mało podobno było kobiet w owych czasach, któreby obszernie szą wiodąc korespondenc ą z ǳiesięcią na mnie adwokatami, z mnóstwem adherentów w Warszawie i na
prowinc ach, z hetmanem i całą niemal komis ą wo skową, z przewóǳcami se mików
w Wielkie -Polsce, na Ukrainie, w Litwie — na więce zatrudnień czas znalazły. Księżna
wo ewoǳicowa była niesłychanie czynna. Wiodła procesa, pożyczała pieniąǳe, wyǳierżawiała i zastawiała dobra, forytowała posłów, trzęsła trybunałami, rząǳiła synem i artyler ą, których oﬁcerów nominowała, woǳiła za nos całą komis ą wo skową, a po części
brata hetmana, trochę króla, a prócz tego bawiła się w Kodniu wesoło, nie zapominała o sobie, i mówiono (czego to luǳie nie powieǳą!) że strażnik koronny w wielkich
był u nie łaskach, w niemnie szych przyna mnie od enerała Kurdwanowskiego. Nie
można powieǳieć, żeby ą barǳo lubiono w Warszawie (świadkiem on wiersz poczynaący się — przedwieczne n…) ale obawiano się e ako przeciwniczki, gdyż tysiące miała
sposobów prześladowania swoich nieprzy aciół, a raz kogo znienawiǳiwszy, nie przebaczała mu nigdy. Księżna wo ewoǳicowa, dobrze uż podstarzała teraz i trądem okryta,
starała się eszcze być piękną! i na twarzy e zostały ślady dawnego wǳięku starannie
pielęgnowanego; nabrała była tuszy nieco, coǳień przybywały e po ednemu daremnie
wyciągane zmarszczki; troski, praca, roǳa życia który wiodła, nauczyły ą też wcześnie
zasępiać czoło. Pomimo to wszystko, wieczorem przy świecach, eszcze z daleka wyglądała
nieszpetnie, i choć syn podrósł, nie wyrzekła się udawania młodości.
Niezmordowana nawet w zawoǳie politycznym, co może było powodem danego e
przydomku, skoro do Warszawy przybywała, otwierała dom dla dawnych zna omych,
chciwie pragnąc i nowin i uǳiału w intrygach. Cisnęli się tam wszyscy, co eszcze lepsze
czasy wo ewoǳicowe pamiętali, i sąǳili, że z dawnych łask coś przy nie zostać musiało,
lub wierzyli w part ą hetmańską i e przyszłość.
Jenerał z podczaszycem weszli do dość pięknie umeblowanych poko ów pałacu Sapieżyńskiego, w których wszakże znać było, że w nim nie mieszkano ciągle. Meble bogate
ale stare i nieco spłowiałe, ﬁranki trochę zblakłe, brak zresztą tych drobnostek, które kobietę otacza ą gǳie dłuże zamieszka, dawały czuć opuszczenie gmachu, który z kolei, to
pożyczano krewnym, to wyna mowano obcym, albo na swó zatrzymywano użytek, stale
w nim nie przebywa ąc. Wo ewoǳicowa przy ęła ich z grzeczym uśmiechem, pogląda ąc
ciekawemi oczyma na młodego chłopaka i naǳwycza nemi obsypu ąc go komplementami.
Alﬁer począł od wymówek, że go enerał wciągnął na obiad nieprezentowanego, na
swego towarzysza całą winę zrzuca ąc, ale się mu nawet uniewinniać nie dano i księżna zrobiła mu mie sce obok siebie przy kanapie, uda ąc czy szczerze radu ąc się z ego
przybycia. Podczaszyc rzucił okiem ciekawem na księżnę i pomimo że stró e w miarę
innych dam był trochę zaniedbany, twarz zwiędła i znużona, postrzegł na nie ślady wielkie piękności, po tonie wiǳąc w nie kobietę prawǳiwie wielkiego świata. Gospodyni
z nieporównaną zręcznością naprowaǳiła natychmiast rozmowę, bada ąc młodego człowieka, pochlebia ąc mu umie ętnie, nieznacznie, i zabawia ąc go ploteczkami, a wśród
tego dysponu ąc coś sekretarzom wchoǳącym co chwila, posyła ąc luǳi z biletami na
wszystkie strony, oǳywa ąc się w mater ach coraz nowych do enerała. Za tym żywym,
bystrym i przytomnym umysłem ledwo zdążyć było można, tak się przerzucał łatwo z ednego przedmiotu na drugi.
Towarzystwo księżne składali dnia tego sami domowi. Jenerał Kurdwanowski ostatni
e wielbiciel, wielki myśliwiec i koniarz; strażnik koronny Mierze ewski trochę dawnie szy faworyt; pułkownik W… niemiec, syna niegdyś towarzysz i nauczyciel, dwie panny
rezydentki i coś niezna omych ﬁgur. Księcia Nestora nie było u matki.
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Dwa panowie, strażnik i enerał, zdawali się na stopie wielkie poufałości w domu. Kurdwanowski zwłaszcza, słuszny, barczysty, piękny meżczyzna, ale milczący, ponury i zamyślony. Strażnik koronny mnie szy od niego, starszy znacznie, trochę uż otyły,
ale eszcze przysto ny człowiek, szybko mówił, szeplenił, a grał lub grać sobie życzył rolę
wielkiego pana! Ci dwa panowie z enerałem brygady Wielkopolskie L…m składali trzy
ręce księżne ; Kurdwanowski był ręką Kodeńską i domową, strażnik za mował się ogółem
spraw i interesów, enerał brygady dobrami, sprawami i długami w Wielkie -Polsce.
Ozna miono do stołu, i wszyscy przeszli do sali adalne , w które zastawiony stół
maleńkim się wydawał. Nakryty był pięknemi i ciężkiemi srebrami z herbami Sapiehów, wspaniale przybrany, a liczba gości pomnożyła się kilku domownikami, którzy tu
oczekiwali na księżnę wo ewoǳicowę.
Nie wiem — zkąd myśl przyszła wymyślnemu co do adła enerałowi zaprowaǳić tu
podczaszyca, a barǳie eszcze samemu na ob ad się wprosić, gdyż kuchnia wcale była
nieosobliwsza, a potrawy choć na pozór wykwintne, nie celowały przyprawą i smakiem.
Winko podano węgierskie, cieniutkie, kwaskowate, — księżna wcale się o to troszczyć
nie zdawała, nie wieǳąc czy adła, i co adła, bo e to było zupełnie obo ętne. Więce
daleko za mowała ą rozmowa z podczaszycem, do którego się wǳięczyła i uśmiechała,
to poprawu ąc zaniedbanego stro u, to okiem rzuca ąc niespoko nem w naprzeciw wiszące zwierciadło. Jenerał spoglądał na te manewra stare zalotnicy nie bez wewnętrzenego
szyderskiego śmiechu, Mierze ewski z ukosa, Kurdwanowski z widocznem akiemś nieukontentowaniem, bo co chwila ruszał ramionami i spluwał.
Alﬁer był tylko grzecznym, ale młody polityk, często więce niż chciał powieǳiał
i puścił się za daleko. Panny rezydentki zerkały nań pół z uśmiechami wielce znaczącemi,
uda ąc że nic nie wiǳą.
Już byli tak do pieczystego doszli rozmawia ąc o królu, o dworze i o paniach Warszawskich, na których niezmiernie e chwaląc, poczciwe nitki nie zostawiła wo ewoǳicowa,
gdy hałas się zrobił w sieni, drzwi się otwarły i barǳo przysto ny młody mężczyzna, w wytwornym stro u ancuzkim, wbiegł, wiodąc za sobą drugiego podobnież przystro onego
po wo skowemu młodego chłopaka oryginalne ﬁz ognom i.
— To książę Kazimierz-Nestor, enerał artyler i, szepnął Baucher, kolega mó ze szli,
potrzeba się mu prezentować, co się zowie tęgi chłopiec…
Jakby niezważa ąc na całe towarzystwo matki, książę przybiegł prosto do nie , wiodąc
za sobą oﬁcera.
— Złapałem tu niespoǳianie mego kochanego zna omego z zagranicy, pana Za ączka, rzekł zimno — i przyprowaǳam wasze książęce Mości matce dobroǳie ce, bo się
pragnął e submittować i poǳiękować za szlifę; upewniłem go, że choć w ob ad wpadniemy, za złe nam tego w. ks. Mość dobroǳie ka nie weźmiesz…
Księżna nie wsta ąc nawet kiwnęła głową panu Za ączkowi.
— Jak się masz kapitanie? rzekła od niechcenia, i szepnęła synowi coś o Ordyńskim,
gdyż książę podszedł ku niemu zaraz i zaprezentowany przez matkę, uprze mie z nim zrobił zna omość. To go ednak zmięszało trochę, pokwaśniał spo rzawszy na Ordyńskiego:
podano krzesła, rozmowa się na chwilę przerwała. Pan Za ączek w milczeniu swobodnie
spoglądał na otacza ących, usadowiwszy się za księciem na rogu prostego stołka, który
mu loka podsunął.
— Pan podczaszyc bęǳie ǳiś zapewne w zamku? spytał książę enerał obo ętnie.
— Właśnie się tam wybieram.
— Bęǳie zebranie wielkie, król przy mu e akiegoś prze eżdża ącego Anglika, sekretarza podobno ambasady w Petersburgu i chce świetnie przed nim wystąpić; zaproszono
wiele osób, ale się nie zabawim na te paraǳie.
— Już to pozwól powieǳieć mó Kaziu, przerwała księżna z minką pogardliwą prawie,
że teraz wasz zamek ani w dnie galowe ani dnia powszedniego nie zabawny — wielka to
różnica od lat trochę dawnie szych, kiedym eszcze w Warszawie mieszkała; wówczas to
było całkiem co innego.
Książę się uśmiechnął i cału ąc matkę w rękę rzekł cicho:
— Trochę i my sami temu winni mościa księżno.
— A to ak?
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— Bo się teraz bawić nie mamy ochoty, to też i nie bawimy wcale… Księżna pani
zbyt się obciążasz pracą, my zaś młoǳi zna du em, nieprawdaż podczaszycu? że Warszawa
dość wesoła i żywa?
Nim się podczaszyc zebrał na odpowiedź, księżna mu przerwała:
— A któż temu winien mó drogi Kaziu, eśli nie ty? wszakże muszę dla ciebie gospodarzyć i troskać się, bo sam się za ąć interesami nie chcesz i nie umiesz. Mnie to i panu
strażnikowi, co tak łaskaw że nam pomaga, winien bęǳiesz, eśli ci kiedyś zdam ma ątek
i interesa uregulowane, ale to mi życie zabiera.
— A! na cóż te oﬁary! odezwał się enerał wesoło — i bez tego wybornie by nam
wystarczyło, a wolałbym wiǳieć żebyś się wasza książęca mość bawiła wesoło, choćbym
tam kiedyś miał trochę mnie mieć!
— Utrzymu cie sobie kiedy chcecie, zwraca ąc się do pierwszego przedmiotu dodała
księżna, utrzymu cie że teraz lepie i wesele , a tego nie powiem, wszyscy esteśmy ak na
przyczepku.
— Księżna pani ma słuszność — rzekł pan Za ączek.
— A a się na to nie goǳę, dodał książę enerał — wszystko doskonale, gdyby eszcze
było lepsze trochę polowanie pod Warszawą, to by tylko i żyć, nie prawda Kurdwanowski?
— Toż samo pisałeś mi Kaziu z Turynu, potem z Paryża, w ostatku ze Strassburga…
wrzuciła matka.
— A! Paryż, wzdycha ąc — rzekł książę — Paryż to ra ziemski, z tem się nic nie
porównywa.
— Czemże bęǳie Warszawa mości książę, spytał szepleniąc pieszczotliwie strażnik
Mierze ewski.
— Jest to tylko sen o ra u! i książę westchnął znowu głęboko.
— Doprawdy nie wiem, przerwał enerał Baucher, co tam ma lepszego wasz Paryż,
mości książe… Jużciż pięknych dam i nam nie braknie, polerowanego towarzystwa także,
wielkich domów, dworu wspaniałego, zabaw a nawet teraz i teatrum mamy…
Książę enerał rozśmiał się na całe gardło.
— Chce mi się z szambelanem Węgierskim powtórzyć o naszym teatrze — aż ku
śnieżnym Tatrom — ale cóż to za teatr przy paryzkim! parod a tylko! Damom naszym nie
uwłaczam, chociaż…
— Mości książę ostrożnie, za damy gotowiśmy się wszyscy po edynkować, nie życzę
się narażać…
— No, to lepie o tem nie mówmy…
— Drażliwa mater a zwłaszcza przy księżne pani, która est świetną gwiazdą naszego
towarzystwa, pospieszył dodać Baucher z ancuzką grzecznością.
— O ! gwiazda to zaćmiona, śmie ąc się zawołała wo ewoǳicowa z poglądem w zwierciadło, niestety! potwierǳa ące ten wykrzyknik, — nie żartu enerale — ot lepie , wstańmy od stołu, kawę ponieśli…
To mówiąc szepnęła coś na prędce w ucho strażnikowi i dwóm sekretarzom przywołanym skinieniem.
Wszyscy zatem przeszli do sali bawialne , gǳie rozmawia ąc, cały stos listów przygotowanych podpisywała wo ewoǳicowa, a Kazimierz-Nestor zbliżył się tymczasem do
podczaszyca, którego ﬁz onomia pełna młoǳieńczego wǳięku, pociągnęła go nareszcie
ku sobie. Poczęli rozmowę o przedmiotach obo ętnych — książę akby próbu ąc nowopoznanego, z różnych go stron zaczepiał, uczeń Labe Poinsot wszakże zdał ten roǳa
egzaminu na prędce, niestraciwszy śmiałości, w sposób wcale zadowalnia ący. Na końcu
spytał go enerał czy był za granicą, a otrzymawszy odpowiedź, że się dopiero w podróż
wybierać myśli, polecił mu Paryż ako na doskonalszą szkołę młoǳieży. Westchnął eszcze
razy parę i odszedł do Kurdwanowskiego.
Księżna tymczasem trzy na raz wiodąc rozmowy, podpisała instrukc ą plenipotentowi,
dwa inwentarze ǳierżawcom, trzy listy do adwokatów, kilka instanc onalnych, i wśród
tego za ęcia, nie spuściła z oka nikogo z towarzystwa.
— Bogda by był król przy nie pozostał — rzekł wychoǳąc enerał do podczaszyca,
to kobieta z głową! tamta stęka tylko i wszystkiego się obawia.
— Zapominasz panie enerale, że w głowie gdyby była na lepsza kochać się trudno,
śmie ąc się odparł podczaszyc.
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— Ba! i to rac a! mruknął stary — enerałowa nie ma tęgie głowy to prawda — ale
—…


Przebrani na nowo, enerał i pilnu ący się go podczaszyc, któremu na rękę był mentor tak
dogodny, udali się wieczorem do zamku, gǳie uż zastali wielki natłok karet, wszęǳie
akieś przygotowania naǳwycza ne, których wystawność uderzała tylko oczy przywykłe,
a dla cuǳoziemca u ść mogła za chleb powszedni. Król dnia tego przy mował na wielkich
poko ach, a świeżo za panowania ego przyozdobiony zamek i odnowiony, aśniał wielkim przepychem i wytwornym smakiem. Sale zawieszone były utworami pęǳla malarzy
dawnych, wybornemi kop ami uczniów Bacciarellego i kompozyc ami tego artysty, który
tak dobitnie ǳiełami swemi epokę Stanisławowską przedstawić potraﬁł.
We wszystkiem co malował ulubieniec Poniatowskiego i nadworny królewski intendent wyǳiału sztuk pięknych, przegląda czas ów, ego charakter, a przez po ęcie piękna
przebĳa ą się wszystkie wieku po ęcia, cała niemal ﬁlozofja ego. O! sztuka często sama
o tem niewieǳąc, est wielkim historycznym pamiętnikiem ducha wieków — ak w malarzach dworu Ludwika XIV. cały się wiek ego przedstawia, tak w histor i Salomona,
w portretach nawet Bacciarellego, epokę ego czytamy.
W obiorze przedmiotów, w ustawieniu postaci, w nadanych im rysach, w wydaniu ich
charakteru, nawet w nienaśladowane miękkości i mglistości pęǳla Bacciarellego, pisze
się histor a ostatku lat XVIII. w., lepie niż w wielu pamiętnikach.
Jego obrazy ma ą ten urok, ten wǳięk przesadny, i trochę maǌerowany, tę wytwoność, tę harmoǌą bez śmiałości w kolorycie, i myśl sentymentalizmem osłania ącą
lubieżność, która panowała w ówczesnym społeczeństwie i była ego cechą.
Brak im siły, brak barwy żywe , brak namiętnie szego ruchu, ognistego że tak rzekę
wcielenia. Znać, że to malowali luǳie, którym ręka stargana rozpustą drżała. Zda e się,
że dmuchnąwszy silnie znikną ci z przed oczów te śliczne widma, uśmiechnione, wystro one, ale w których krwi mało, a odwagi nic. Nie weźmiesz pewnie za bohaterów
tych lalek i paniątek ukorónkowanych. Nawet gdy Bolesławów, gdy Batorych chce po ąć
i wskrzesić pęǳel artysty, da e im więce eleganc i niż siły, wǳięku niż ognia, a że z niemi nie sympatyzu e, bo dlań heroizm barbarzyństwem trąci, woli Estherę i Ahaswerusa,
woli Salomona i Sabę, sceny mitologiczne w którychby się pan i ego ulubieniec umieścić mogli, niżeli bo e i walki, oﬁary i męczeństwa. Salomon na barǳie przypada mu do
smaku, i pęǳel nawet sta e się pochlebcą w ego rękach, lub uwiecznieniem miłostek,
które wstyd utaić był powinien.
W wielkich salach zamku natłok był i ścisk panów, ale król eszcze się nie ukazał. —
Mundury wo sk, stro e dawne polskie, połyskiwały obok barw cuǳoziemskich, aków,
dokorac i i peruczek. Fryzury i ancuzkie mody przeważały nawet w tym tłumie różnobarwnym, pełnym szat migocących ak gołębie szy e, papuzich, mienionych i mdłych ak
luǳie co e na siebie wǳiewali. Pierścienie, łańcuchy, sprzączki, brylanty, błyskały na
męzkich ubraniach akby w kobiecym stro u, brakło tylko piór i gazy, dla dopełnienia
maskarady. Podczaszyc, który dopiero raz drugi czy trzeci był na królewskim dworze,
a nigdy eszcze tak świetnego przy ęcia nie był świadkiem, zdumiony i zmięszany trochę,
nie wieǳiał co począć z sobą, bał się posunąć naprzód, a nie zna ąc tylko kilka osób i mało wieǳąc obycza u dworskiego, stał w mie scu ak wryty. Szczęściem troskliwy enerał
Baucher, który dnia tego nie był na służbie, nie spuszczał z oka swego pupila.
Czeka ąc na Na aśnie szego, przytomni rozǳielili się na kilka grup i rozmawiali po
cichu — główne grono otoczyło kołem wielkiego posła, który sieǳąc przy mował chcących mu się przedstawić, i miał minę całkiem królewską.
Jenerałowie Komarzewski, Kicki, Garczyński, byli uż nieco zna omi podczaszycowi,
równie ak ci co w Głuszy z królem gościli — ale większa daleko liczba została mu obcą,
tak z dworaków ak z przybyłych do Warszawy senatorów i znakomitsze szlachty. Jenerał
z wielką uprze mością sam się tu oﬁarował za tłómacza i przewodnika, wymienia ąc mu
z kolei wielkie imiona i imiona sławne, i te które podówczas wielkość sobie roiły, a ǳiś
leżą w zapomnieniu. Na ciekawszym może był poczet literatów królewskich, który się
tu i ówǳie zmięszał z pospolitym tłumem, wyróżnia ąc od niego głośnie szą wymową
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i buǳącemi uśmiechy dowcipkami. Jedni z nich mieli na sobie suknie duchowne, druǳy
ancuzkie aki, żaden podobno w stro u starym polskim nie choǳił — to edno barǳo
wiele mówiło!
— To egomość ksiąǳ biskup ku awski, mówił pocichu wskazu ąc osoby enerał,
wiǳisz go rozmawia ącego w kątku z panem kasztelanem Ł… O kasztelanie wiele by
mówić można, ma biedak nieprzy aciół, duchowni go nie lubią, zagorzalcy nań plu ą,
ale to dobre człeczysko… Luǳie go pomawia ą, że sobie wykroił nieszpetną fortunkę
z rewerendy nieboszczyka prymasa Podoskiego, że wyymarczył akimś procesem drugie
tyle od pewne e mości, że spekulował na założeniu łazienek w Warszawie… ale czego to
luǳie fałszywie sobie rzeczy tłumacząc, nie splotą!
To pewna że e paradnie, bawić się lubi, wesół i głowa nie dla proporc i: da Bóg
doczekać se mu, zobaczymy ak bęǳie gardłować, bo za katy wymowny‼ Ten pan co
rozmawia więce oczami niż usty z wo skowym, to pan szambelan Ło ko, pierwszy u nas
statysta, człek ogromnie uczony, który pewnie więce umie i wie od wielu innych co za
sawantów tu uchoǳą i do pióra się porywa ą, ale taki leń, że nigdy nic nie zrobi, choć
się zawsze zbiera. Czasem słówko bąknie, porwą i uży ą e druǳy… Czyta, myśli, notu e,
gawęǳi a zresztą szambelanu e.
— Ależ i to ciekawy człowiek, ten wo skowy któremu w te chwili szambelan Ło ko coś od niechcenia mówi, bo to pan Józef Bielawski, ad utant buławy Litewskie , co
pierwszy pono u nas począł dla teatru pisać. Węgierski best a za eźǳił go, że musiał schować pióro do kieszeni od dawna, wydawszy ǲiwaka. Ja tam się na tem nie znam, ale
mówią że szkoda.
— A gǳież Węgierski? spytał podczaszyc, który uż zasłyszał o dowcipnym satyryku epigramatyście tak ostro chłosta ącym współczesnych, że się go wszyscy ak ognia
obawiali.
— Ten słuszny ot tam sto ący mężczyzna, piękne pociągłe twarzy, bystrego oka, na
pozór taki poważny i ser o, to właśnie pan starościc korytnicki; nikt by patrząc na niego
nie powieǳiał że to taka kuta sztuka… Mówiąc z nim zda e się choć do rany przyłóż, łagodny ak baranek, słodki i miluchny, ale drasnąć go, lub popaść mu na ęzyk! Drżą przed
nim wszyscy, bo nikogo nie poszanu e, ale vir integerrimus — tylko to bieda, że sam też
hulaka niepomiarkowany i karciarz akich mało. Król mu za dowcip wiele przebacza. Że
hula nic ǳiwnego, czemu nie użyć młodości, ale zbyt zdrowia nadszastał, a pieniąǳmi
sypie… kieszeń ǳiurawa… teraz się uż nim nie pocieszym długo, wygrał słyszę ,
dukatów i nie żartem plunąwszy nam w oczy, wybiera się do Paryża przeszastać ten skarbik… Szczęśliwe drogi! nie pohula długo, kieszeń ǳiurawa, kieszeń ǳiurawa!
Jenerał nie lubił barǳo ǳiurawych kieszeni, raz że sam doświadczał ak to rzecz przykra, powtóre, że z nich do swo e nic przesunąć nie mógł.
— Ten ponuro sto ący z boku, dodał — to kasztelanic wiski, szambelan J. K. Mości,
głucho-niemy; król co tak litościwe ma serce, opieku e się tym biedakiem ak swo em
ǳieckiem, inacze nie wiem co by Wilczewski na świecie począł! Dale ten słuszne postawy, wyprostowany, wysokiego czoła, dumnego spo rzenia, to poeta nasz Trembecki;
znać w nim zaraz dworaka co miał zaszczyt bywać na poko ach Ludwika XV. harda dusza, serce ogniste, wymowa rzadka, kortezan a fantastyk, co się z sobą nie goǳi, lepszych
od siebie ma za ba -barǳo. Śpiewa ody godne Pindara ak utrzymu ą znawcy, do króla
barǳo przywiązany, kobietki lubi i byle co, za piękne oczki do szpady się porwie… to
w nim chwalę, że ak Węgierski nie mięsza się do klubistów i nowatorów. — Księǳa
biskupa Naruszewicza pan znasz, a dale …
Dale uż mówić nie mógł, choć miał kogo eszcze wyliczać, gdyż król Jegomość
wszedł na poko e zrobił się zamęt i wszyscy razem poczęli się podsuwać ku niemu. Różnica tylko była w sposobie akim się przybliżali goście zamkowi do króla: edni prąc się
niecierpliwie, druǳy przysuwa ąc ciekawie, inni natrętnie chcąc wpaść w oko, lub nieśmiało, zdaleka pragnąc słówko akie z ust Na aśnie szego zachwycić.
Stanisław August chociaż przybrał postawę dni asnych i wǳiał na siebie świeży mundur kawaler i narodowe , nie miał oblicza pogody, którego pożyczyć trudno; — uśmiechał się z akimś przymusem, obłok zasuwał mu oczy znużone, usta się zaciskały wśród
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słów rozpoczętych. Pomimo widocznego wszakże wewnętrznego cierpienia, postawę miał
pełną godności, powagi, wspaniałości i dosto eństwa.
Powitał swych gości po królewsku, a dostrzegłszy z rezydentem angielskim panem
Haynes i Lucchesinim posłem pruskim, idącego ku sobie baroneta Anglika, który mu
miał być przedstawionym, okiem uprzeǳił ego prezentac ą i przywitanie. Znać wielce
mu o to choǳiło ak się okaże temu podróżnemu z daleka, co zimne badawcze oko nań
rzuciwszy, miał z wrażeniem akie na nim uczyni od echać do o czyzny, a może kiedyś
spowiadać się z niego przed Europą. Zda e się że król go posąǳił o intenc ą opisu podróży
i obawiał się by w nie pośredniego nie za ął mie sca — to pewna, że przy ął go z zalotnością
i cały zwrócił się ku niemu, zaniedbu ąc innych.
Towarzystwo po urzędowem przywitaniu znów rozǳieliło się na grupy: niektórzy
usiedli do kart z posłem, który ich zaraz zażądał, inni pousuwali się we wgłębienia okien,
a król do przyległego gabinetu rozmawia ąc uprowaǳił baronetta i cały niemal wieczór
z nim tylko spęǳił w towarzystwie kilku poufałych osób.
Jenerał tymczasem korzysta ąc z tego zaprzątnienia pańskiego, które mu dawało więce swobody, a na oku ma ąc podczaszyca, robił mu nowe zna omości, zapoznawał go,
prezentował, opiekował się nim gorliwie.
Robił wszakże wybór oględny w zna omościach, prowaǳąc go na przód do potrzebnych lub miłych, a unika ąc literatów, o których z góry podczaszycowi powieǳiał, że to
są przy aźnie dla kieszeni niebezpieczne, a czasami i dla spoko u niedobre.
Wreszcie odbywszy tę ak ą w duchu zwał pańszczyznę, którą z wprawą, bo ǳiesiąty
może raz w życiu spełnił, opuścił na chwilę Michała, zostawu ąc go samemu sobie.
Ale zaledwie się oddalił, Ordyński zmartwiał niemal, postrzegłszy w oknie sto ącą tę
samę ta emniczą postać, która go uż dwa razy tak silnie swo ą uderzyła ﬁz ognomią, przypomina ącą mu ǳiwnie szatana w obrazie św. Michała. Fotofero przyparty do marmuru,
zwrócony do podczaszyca, stał z uśmiechem na ustach, w stro nym barǳo ubiorze czarnym, szytym bogato złotem, peruczkę miał maleńką, rękę na szpaǳie, czarne pończochy
i trzewiki z pięknemi klamrami, pod pachą stosowany kapelusik. Ledwie go u rzawszy
zacofał się nieco podczaszyc nie wieǳąc czy mu na poufały ukłon głowy ma odpowieǳieć lub uniknąć powitania, gdyż niewytłómaczony strach go ogarniał — ta emnicza ta
ﬁgurka podbiegła ku niemu szybko i tuż się przy nim znalazła.
Zdawało się podczaszycowi z wielkiego strachu że poczuł zapach siarki i gorące zbliżenie się płomienia; zbliska był to czysty d abeł, tylko ubrany przyzwoicie i przystro ony
ak na królewskie poko e. Wystawcie sobie oczy okrągłe, czarne, na wierzchu we łbie osaǳone, szeroko szydersko rozkro oną gębę, spiczastą brodę, uszy z kólczykami odsta ące
od głowy i wyniosłe, a na dobitkę na wierzchu peruki dwa loczki zwinięte misternie, istne
różki szatana. Zresztą był to zręczny, zwinny, niewielkiego wzrostu mężczyzna, który aż
drgał cały, tak nim widać krew miotała wrząca.
Nim podczaszyc pospieszył mu ukłon oddać, począł do niego po włosku.
Zmięszany Ordyński, który próżno usiłował opamiętać się i ze strachu otrząsnąć, zabełkotał coś po polsku, a niezna omy dokończył komplementu po ancuzku.
— Przepraszam — rzekł — że nie mówię po polsku, ęzyk to — dodał z uśmiechem
— który polerownie szych myśli teraźnie szego wieku wyrazić eszcze nie est w stanie; rozumiem go, ale używać nie lubię, czeka ąc aż go ci panowie (wskazał na literatów
dworskich) ostatecznie wykształcą; mówmy po ancuzku podczaszycu. Pan ak wiǳę nie
przypomina mnie sobie?
— Prawǳiwie — odparł zaambarasowany Ordyński — przepraszam barǳo, nie mogę.
— A przecież myśmy od dawna, od dawna zna omi.
— Nie przypominam sobie — powtórzył młody człowiek.
— W istocie mógłbym się urazić — rzekł z uśmiechem niezna omy, zwłaszcza na
wczora sze tak głośne zaparcie się zna omości mo e , ale wolę tego nie brać na ser o.
Możeż być, żebyś pan podczaszyc istotnie mnie nie pamiętał?
— Proszę mi darować — zawołał Michał trochę urażony i zniecierpliwiony — ale za
kogo pan chcesz uchoǳić? Gǳieżeśmy się wiǳieli, kiedy? Wczora u księcia podskarbiego, ǳisia na ulicy…
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— Ale dawnie , daleko dawnie — śmie ąc się dodał ta emniczy cuǳoziemiec —
wszakże bywałem w Głuszy, barǳo często, barǳo często… niepodobna byś podczaszyc
mnie tam nie widywał… przypominam nawet sobie, że w ǳieciństwie czułeś pan akiś
wstręt do mnie… mówiąc, żem podobny do akiegoś d abła!
Podczaszycowi w głowie się męciło.
— W Głuszy? zapytał drżącym głosem, nie mogąc się pozbyć strachu i wstyǳąc się
razem, a lęka ąc, żeby go kto nie spostrzegł.
— Za młodych dni pańskich, am tam nieraz przebywał, mam szczęście dobrze eszcze
z Włoch być zna omym pani podczaszynie.
— Wolno mi spytać o nazwisko pańskie?
— Cavaliere Fotofero, do usług.
Nie wieǳieć co było począć z tą osobliwszym sposobem przyplątaną zna omością;
chwilami zdawało się podczaszycowi, że oszale e, tak żywo ten człowiek przypominał obraz
pamiętny w ego młodem życiu i tak ǳiwna była mowa ego.
— Mogę panu w czem usłużyć? spytał znowu cavaliere, coraz barǳie mięsza ącego
się Ordyńskiego.
— Mnie! barǳo ǳięku ę panu.
— Chciałbym podczaszycowi być użytecznym eśli pozwolisz, dodał Włoch, mam tu
dość piękne stosunki w stolicy i wiele mogę, choć na pozór nic nie znaczę. Jeśli byś pan
w akimkolwiek razie, pozbywszy się śmiesznego wstrętu i obawy, które wiǳę w oczach
ego, chciał się odezwać do mnie, zawsze mi miło bęǳie mu służyć. Nieprawdaż, dodał
wesoło, że dwór świetny, że Warszawa miłe miasteczko. Wiǳiałeś pan wczora Frascatellę
— ładne ǳiewczę, ale nie w moim smaku; a ak wesoło bawim się u księcia podskarbiego!
Są i inne domy w których czasami bywam, i gǳie nie mnie ochoczo się bawimy. Z czasem pozwolisz mi podczaszycu porobić z sobą niektóre ciekawe i użyteczne zna omości.
Potrzeba używać! życie uchoǳi! szkoda e marnować bezczynnie‼
Mówił to szybko patrząc mu w oczy, bawiąc się ręko eścią szpadki, to ednę, to drugą
nogę wystawu ąc naprzód, akby sam przed sobą zgrabną chciał się pochwalić postacią.
Podczaszyc milczał zbladły.
— Nadewszystko kochany podczaszycu, dodał podnosząc głowę z uśmiechem —
trzeba się pozbyć przesądów, wiek po temu! Dobrze to, że pan nawet w d abła nie wierzysz, barǳom się uśmiał wczora z tego konceptu; ale pocóż się by z tem tak publicznie
przechwalać? cha! cha! d abli ma ą uszy długie, zadać im nieegzystenc ą, est to całe piekło
oburzyć na siebie… D abeł wreszcie, to wasze przysłowie, nie tak czarny ak go malu ą…
To mówiąc zakręcił się i zniknął w tłumie, prawie w chwili gdy enerał brał pod rękę
podczaszyca, który stał ak zdrętwiały z poǳiwu trąc czoło, żeby się przekonać że nie śpi.
— A! a! z kimżeście to tak żywo rozmawiali? spytał Baucher.
— Jenerał więc nie znasz cavaliere Fotofero?
— Mówisz mi pan o nim od rana, ale gǳieżeś go złapał? w Warszawie o żadnym nie
słychać…
— Tylko co odszedł odemnie!
— Był tu? ale-żeś pan nie z nim rozmawiał? podchwycił enerał, zdawało mi się, że
ci coś śmiesznego prawił Turkułł… i Reverdil… Pokaż-że mi tego Fotofero, a zaraz ci
wyśleǳę kto to taki.
— Przyznam się, że barǳo byłbym rad temu, odpowieǳiał podczaszyc, bo zda e mi
się, że sobie pozwala akichś ze mnie żarcików.
Szukali go po salach oczyma, ale napróżno, przeszli za nim poko e, wybiegli do przedsieni, rozpytywali za nim służby, nikt podobne ﬁgury nie wiǳiał; co więce , na liście
zaproszonych tego wieczora, żadnego Włocha krom zna omych nie było.
Podczaszyc zagryzł usta, zamyślił się, zasępił, a że wieczór zamkowy uż się kończył,
wyszedł podrażniony i niespoko ny chcąc do domu od echać.
Jenerał napęǳił go w sieni, chwyta ąc pod rękę.
— Wiǳę, żeś czegoś chmurny podczaszycu kochany, to nie do twego wieku humor,
nie puszczam cię, chodź, trzeba się rozmarszczyć; żebyś spać nie szedł stęka ąc, po eǳiesz
ze mną do Frascatelli.
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Nie można się było oprzeć naleganiom starego, który chwycił protegowanego za rękę,
wsaǳił go prawie gwałtem do karety i woźnicą pokierował ak chciał, nim się Ordyński
opamiętał.


W końcu Miodowe ulicy, w ednem z większych e domostw, w kwadrat zabudowanych, na piętrze od ǳieǳińca, było mieszkanie piękne Włoszki, dość ładne i świeże, ale
skromne za mu ące pokoiki.
We wszystkich oknach e mieszkania widać było światła i pod echawszy pod ganeczek, karet kilka zastali w ǳieǳińcu. Na wschodach wiodących na piętro, paliły się dwie
chińskie latarnie. Podczaszyc szedł dość obo ętny i milczący, eszcze pod brzemienien
niemiłego z awiska. Jenerał wciąż z niego sobie żartował, usiłu ąc go i rozbuǳić i zaciekawić.
W przedpoko u usłyszeli przybywa ący głośne śmiechy i dźwięk klawicymbała, dowoǳący że pani była w domu i że się u nie wesoło zabawiano; służący w czarne barǳo
proste liber i i zręczna subretka krzątali się tu około wieczerzy, którą podawać miano.
Jenerał wszedł naprzód z tą pewnością chodu właściwą dobrze obeznanym, którzy nie
pyta ą o nic, wieǳąc że zawsze sobie radę dać potraﬁą.
W trzecim poko u za małą salką, przy świetle kilku alabastrowych urn, w których
gorzały pęki świec przytłumionem światłem, u rzeli nareszcie gospodynią okoloną mężczyznami, z edną tylko płci swe towarzyszką, podżyłą uż śpiewaczką Banini, sławną
więce z otyłości niż z głosu.
Podczaszyc w gronie gości rozpoznał księcia podskarbiego wyciągnionego na kanapie
w roǳa u odurzenia poobiedniego czy pobutelkowego, dale księcia Kazimierza szczebioczącego coś na ucho piękne Włoszce, starego kasztelana Ł… który młodego udawać
lubił, podkomorzego Brańskiego i kilka eszcze osób całkiem mu nieznanych. U drzwi
pierwszych poznała go zaraz gospodyni i pobiegła wesoło ku nowe swe zdobyczy, z wyrazem nieta onym zwycięztwa, w którym coś było i smutku. Zastanowił ą na wstępie
podczaszyc pomięszaniem i niepoko em, który się w oczach ego malował.
— Witam miłych panów! — krzyknął enerał — ha! otóż i my przybywamy! adsum.
— Gdybyś miał lepsze wąsy, powieǳiałbym i a — at! sum — przerwał książę Kazimierz.
Baucher zdawał się rozśmiesza ącego nie uważać żarciku i ciągnął dale .
— Jeǳiemy wprost z pańszczyzny zamkowe , gǳieśmy Na aśnie szemu do zmistyﬁkowania akiegoś Anglika służyli… Na Boga! kto łaskaw panowie, oszczędźcie mi wstydu,
pierwszy raz mi się traﬁa, że kogoś nie znam w Warszawie… Mości książe podskarbi, kto
to est cavaliere… akże? Fotofero?
— Fotofero? Fotofero? — powtórzyli echem niektórzy — co u licha! chyba żartu esz?
gǳieżeś go wykopał?
— Gǳie? niech poświadczy podczaszyc, że tego nazwiska ﬁgura była u podskarbiego,
i w zamku pod takim mi się nazwiskiem przedstawiał. Podskarbi mruknął niechętnie
rusza ąc ramionami, że nikogo takiego nie zna.
— Ani a! ani a! — powtórzyli inni — to ktoś nowo przybyły.
— Da my temu pokó — przerwał podczaszyc zachmurzony, bo ąc się by go pytania
nie naraziły na aką śmieszność, może mi się wreszcie to ǳiwaczne nazwisko przysłyszało
czy przywiǳiało.
— No! a cóż mówicie o baronecie Angliku? — ziewa ąc wrzucił książę Kazimierz-Nestor — dla was to nowalia! Warto, bym za ucho pociągnął tych eszcze co nie kosztowali
te potrawy — akże się wam zda John Bull? twardy? ha?
— To est, ak potrawa wszelka — odpowieǳiał enerał — o które trudno sąǳić
z pierwszego kąska, trzeba się w nie rozsmakować. Zgaǳam się wreszcie na zdanie pana
Bukatego, że Anglik w domu, dla tych co go intime zna ą, ma być kąskiem smacznym
i posilnym, a za granicą ak ostryga rychło się psu e dumą i ubieganiem za oryginalnością…
Trzeba go też eść dobrze wygotowawszy, a nie surowo…
Wszyscy prawie rozśmieli się z tego, ser o barǳo uczynionego porównania, a książę
Nestor dodał:
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— Wieǳiałem z góry, że się wam mó baronet nie podoba. Ja byłem umyślnie z Paryża
raz na ich kursach w New-Market i kilka dystyngowanych roǳin angielskich poznałem
— kra niesłychanie wygodny i bogaty, ale wiele rzeczy ǳiwnych. Jeǳą surowe mięso,
kowale im śluby da ą, a żony ak bydło na targ wyprowaǳa ą, tak, że wcale nie zgorszą
e mość za kilkanaście złotych kupić sobie można.
— Wygodnieby to było — rzekł enerał — gdyby ą kto chciał potem wziąść choć
z dodatkiem naza utrz.
— A ha! — odparł książę — kupiwszy trzyma się towaru! Ale to wszystko żarty —
Angǉa kra statystów i polityków, i ak starzy Grecy i Rzymianie, resztę świata nie eǳącą
surowego mięsa za barbar ą ma ą.
— Tem się to właśnie różnią od nas — dorzucił ktoś niezna omy z uśmiechem szyderskim, bo my wszystkich mamy za lepszych od siebie, i na chętnie aplaudu em gdy
nas barbarzyńcami druǳy zowią.
— Siada cie panowie — przerwała gospodyni melody nym głosikiem, zbliża ąc się do
podczaszyca i wskazu ąc mu mie sce na bliższe siebie.
Pomimo świeżego przykrego wrażenia i niepoko u, którego eszcze doznawał Ordyński, nie potraﬁł się oprzeć pokusie modrych oczu Frascatelli, wciąż stara ące się ak wąż
we rzeniem tem, gwałtem go pociągnąć ku sobie. Oczy te poruszały go do głębi, buǳiły
w nim strach akiś i niewysłowioną żąǳę zbliżenia się do nie ; nie była to miłość, ale
akieś uczucie ǳiwne, na które bo aźń, żąǳa, ciekawość i litość się składały.
— Pan podczaszyc, le dernier venu, na świeższy, na młodszy — rzekł książę Nestor
— wiǳę, że nas prawem ostatniego odbĳe tu wszystkich. — To mówiąc zasiadł szybko
z drugie strony tancerki.
— Ale ostrożnie, młody paniczu — dodał cisze — my tu uż starzy, poopalaliśmy
skrzydła nadaremnie; ledwie się doświadczeniem i fortelami ratu emy od e szatańskich
sideł, inacze potracilibyśmy głowy.
— Mości książę — zawołała Frascatella — zanadto podobno mną straszycie, est to
także roǳa pochlebstwa, a wiecie, że a go pod żadną formą nie przy mu ę.
— Czemże ci kaǳić bóstwo nasze, kiedy te pospolite woni nie lubisz?
— A gdyby prawdą?
— Prawda tak ak spalone pióro trzeźwi i rozbuǳa ale nie pachnie, a tak o nią ciężko‼
— Właśnie dla tego lubię ą, że rozbuǳa i niełatwo się dosta e — rzeczy rzadkie
na smacznie sze mości książę.
— Co za smak zepsuty — rozśmiał się enerał artyler i — powieǳ-że mi gǳieś do
te prawdy smaku nabrać mogła?
— W nęǳy i w ǳieciństwie miałam ą ciągle za chleb powszedni — odpowieǳiała
z westchnieniem tancerka — ǳiś uż nie kosztu ę e oddawna.
— To lepie , na starość mo a piękna, znowu ci e podaǳą, tymczasem bierz czem
karmią kobiety i koronowane głowy.
— Mości książę — żwawo odcięła się tancerka — na starość chciałabym zasłużyć na
pochlebstwa i dla tego teraz żądam prawdy.
— Nieźle! ślicznie! Ani naiwna Duthé lepie by się nie odcięła — zawołał książę
skłania ąc głowę — ale cóż ci na to odpowieǳieć? mogę przysiąǳ, że poczęstu ę cię
świeżą prawdą, ręcząc, żem pięknie sze , dowcipnie sze nad ciebie nawet w Paryżu nie
wiǳiał.
— A w Warszawie mości książę? — spytała szydersko Włoszka.
Książę się zaturbował, zmięszał trochę.
— Ręczę, że wasza książęca Mość ǳisie szego dnia przyna mnie pięciu pięknościom
toż samo powieǳieć musiałeś!
Podczaszyc rozśmiał się, ale ustami tylko, z tego ęzykowego szermierstwa, chmura
eszcze wisiała nad ego czołem, przed oczyma wciąż się d abeł uwĳał.
— Wiǳę żeś pan czy nudę, czy smutek, czy niepokó , czy gniew wyniósł z zamku —
odwraca ąc się do niego spytała Frascatella.
— Nie wiem akby się to stało — odpowieǳiał podczaszyc, ale są czasem akieś niezwyciężone natrętne myśli, które człowieka wszęǳie napastu ą, ani się im opęǳić.
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— Trzeba się opęǳać — rzekła Włoszka — i chcieć tylko a ustąpić muszą; my tu
pana rozweselim koniecznie, a nie lubię twarzy chmurnych, kiedy eszcze smutek na tak
młodem rozpościera się czole, to ak czarna plama na białe sukni… ak robak na kwiatku.
— Jakżeś ǳiś poetyczna! — syknął książę trochę zazdrośny o sąsiada.
— A to księcia ǳiwi?
— Nic mnie od ciebie piękna pani nie zaǳiwia, wszystkiego się spoǳiewam.
— Prócz ednego wszakże, z marsem na czole — żywo odezwała się Frascatella —
żebym wśród waszego szału sama oszalała.
— I to przy ǳie! — rzekł książę.
— Dalipan nie wiem — wmięszał się Baucher — znam tego trzpiota Frascatellę, lat
uż dwa eśli się nie mylę, a do te pory e nie rozumiem. Robi co tylko możne, żeby ą
miano za zgubioną, za przepadłą, za strąconego aniołka, mówi, choǳi, lata, mięsza się do
towarzystw, których dotknięcie tru e i gubi, a ak salamandra cała z płomienia wychoǳi,
i nikt w Warszawie pochwalić się nie może, żeby choć ust e dotknął, tak e sztylecik
straszy.
Frascatella spo rzała w oczy enerałowi i parsknęła zimnym śmiechem.
— O! wiem — rzekła — że myślicie, żebym się dawno powinna dla przy emności
wasze zaprzedać i zgubić! Raǳibyście temu byli, ale nie znacie eszcze stworzenia tego,
które zowiecie Frascatellą! Jest coś co mnie w tym waszym błocie trzyma niezwalaną na
dnie serca do którego żaden z was się nie dostanie.
W tem oko e w którem igrały zielone i złotawe blaski fali morskie , padło na podczaszyca zda ąc się mówić do niego:
— Ty eden za rzałbyś może w to serce… gdybyś chciał, gdybyś umiał!
Podczaszyc zmięszał się, a enerał rozśmiał:
— Możeś ty tylko wielki ﬁlut — rzekł grożąc — ale eżeli z ciebie tak doskonała
aktorka, tośmy ci wszyscy winni ogromne brawo! I poklasnął w szerokie dłonie.
— Nie zasłużyłam na tę obelgę — spuszcza ąc głowę chmurno, odpowieǳiała Frascatella, bawiąc się ze swoim sztylecikiem — znacie mo e życie całe. Komed ą w niem
est tylko wesołość.
— Coś bo przechoǳisz w dramat Diderot’a — niechętnie mruknął książę — porzućmy to.
— Porzućmy — przerwał Baucher — nie po westchnieniaśmy tu przyszli, każ dawać
lepie wieczerzę i kieliszki, bośmy głodni, a czarne myśli idą z pustego żołądka.
Frascatella wybiegła na chwilę, enerał szepnął podczaszycowi.
— Chyba ty ą potraﬁsz zbałamucić. Szatan nie ǳiewczyna. Podskarbi przed rokiem
chciał ą po prostu kupić i dawał dobrą sumę, ale mu się w oczy rozśmiała, pyta ąc go, na
co mu się staremu zdać mogła? Książę Nestor także podobno tentował gorąco i nadarmo;
innym pokazu e sztyleciki ak psy ząbki białe kiedy kto e napastu e, a nikt się nie pochwali
żeby był u nie w większych od drugich łaskach — przy mu e u siebie, uśmiecha się, eźǳi,
kompromitu e się po uszy, ale dale — nic. Są, co mówią, że myśli tym sposobem wydać
się za mąż, gotowa tego dokazać! trzeba e także oddać tę sprawiedliwość, że dobroczynna
dla ubogich, serce złote… a trzpiot ak wiǳisz — d abeł-że ą zrozumie!
Rozmowy, szum otacza ącego towarzystwa, we rzenia, obĳały się o podczaszyca, ak
czasem we śnie mary ǳiwaczne okola ą człowieka, który się pyta est-li na awie czy
marzy, nie umie ąc zdać sprawy z tego co dozna e, tak i on teraz pod ciężkiem duszącem
wrażeniem swe zmory, do życia i wesela obuǳić się nie umiał. Stał mu ciągle w oczach
uśmiech cavaliere Fotofero i ego osobliwsza rozmowa.
Podano wieczerzę, przy nie i przy kieliszkach na których szczęk obuǳił się książę
podskarbi znużony, posypały się gradem koncepta, piosenki, history ki, plotki, poczęto
opowiadać kronikę ta emną dworu i Warszawy, liczyć zmiany kochanków wielkich pań,
opowiadać awantury zaszłe w ciągu tygodnia, kłótnie małżeńskie, zgody dawnych kochanków, i tysiączne podobne nowinki. Podczaszyc wciąż sieǳiał chmurny i oczy nawet
a usta piękne Włoszki wciąż ku niemu zwrócone, ożywić go nie mogły.
— Do licha — szepnął w duchu przygląda ąc mu się enerał — czy nie goły on tylko!
czy się gǳie ǳiś nie zgrał? ale to być nie może! Ślicznie bym się wybrał, żeby on u mnie
pienięǳy zażądał. Ale nie, to coś innego, niepodobna! wiem że ma kredyt u Teppera
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i u Schultza na . dukatów, tegom pewny, użciż go w ǳień eden nie pożarł! albo
to coś żołądkowego, albo serdecznego!
I spytał w końcu po cichu podczaszyca:
— Przyzna bo mi się do licha co ci est? eśliś chory, niema się czem martwić, zawiozę
cię zaraz do Beklera, może to na razie ubĳe…
— ǲięku ę ci panie enerale — odparł podczaszyc — alem zupełnie zdrów, to są
zwykłe mo e humory, które mnie niekiedy napada ą…
— Nic innego, tylko źle trawić musisz — rzekł ser o sentenc onalnie enerał — trzeba
ci się kogoś poraǳić, na to są doskonałe pastylki, a tymczasem spróbó się napić wina.
Ale i wino nic nie pomogło, gdyż rozmarzyło tylko podczaszyca, spotęgowu ąc w nim
wszystkie przywiǳenia, powiększa ąc obrazy, które głowę zalegały, rozmnaża ąc strachy
co chwilami opanowywały ego duszę.
Frascatella daremnie saǳiła się na dowcip, zaczepiała, draźniła, słowa z niego dobyć nie
mogąc. Nareszcie Baucher wiǳąc że na to nic poraǳić nie umie, i że go sobie samemu
zostawić potrzeba, pożegnał gospodynię, i że edną echali karetą, zabrał go z sobą do
domu.
Przy rozstaniu, Frascatella schwyciła go za rękę z wyrazem litości i serdecznego za ęcia.
— Niech też pan gdy bęǳie weselszym, lub wesołości zapotrzebu e, czy poǳiału
smutku, nie zapomina o mnie. Rada zawsze będę wiǳieć go u siebie.
Ordyński spo rzał w piękne oczy, uśmiechem i skinieniem głowy odpowiada ąc e
tylko.


Ruszyli w ciemne ulice, oba zamyśleni i milczący — ale zaledwie u echali kilka kroków
od mieszkania Frascatelli, nagle kareta zupełnie się przechyliła i upadła na stronę enerała,
który przeraźliwie krzyknął, niezmiernie się bowiem obawiał kalectwa. Zaczęli wołać na
furmana, a ten i tak uż konie był akoś powstrzymał, postrzegłszy że się kareta przechyliła,
koło spadło i złamana oś rznie po bruku.
Raǳi nie raǳi wydobyli się oba z powozu, enerał klnąc Dangla, kareciarzy, i starannie się opatru ąc czy sobie czego nie stłukł, podczaszyc śmie ąc się trochę z Bauchera
niecierpliwości i strachu. Dla enerała, piesza po nocy przechaǳka, wy ąwszy chyba taki
przypadek akim był zwycięzki pochód księcia podskarbiego, niesłychaną wydawała się
rzeczą, grożąc chorobą, katarem, kaszlem, a co gorze d etą, tyzanną i sieǳeniem w domu…
Wielce niespoko nie oglądał się Baucher szuka ąc oczyma powozu, ﬁakra, boda by
akiego-kolwiek wózka czy kar co by go do domu odwiozły, ale w ulicy pusto było zupełnie
i cisza do koła. Księżyc świecił prześlicznie, edną połowę kamienic pełnym oblewa ąc
blaskiem. Jasno było, mróz niewielki a śnieżek świeży iskrzył się eszcze niedotknięty
stopą; niebo całe zasiane było brylantowemi gwiazdami — a po niem przelatywały tylko
białe lekkie obłoczki.
Podczaszycowi przechaǳka ta nocna podobała się barǳo, ale Baucher wciąż mruczał
i przeklinał.
Wtem po za niemi, zgra a luǳi wielka wysunęła się przybliża ąc z krzykiem i wesołemi
śmiechami, które akąś zdawały się ozna mywać zabawę uliczną. Był to gmin różnobarwny
z rzemieślników, czelaǳi, sług i drobnego mieszczaństwa złożony, który zwabiało coś
niezwycza nego. W rozochoconym tym tłumie, widać było racze podnieconą ciekawość,
niżeli inne akie uczucie, któreby enerała miastu niedowierza ącego, zniespokoić mogło.
Przodem szło dwóch okrytych płaszczami luǳi dźwiga ących na drągach coś w roǳa u
małe lektyki; poprzeǳał ą trzeci niosący gwiazdę osaǳoną na wysokim kĳu, z aką po
kolęǳie choǳą około świąt Bożego Naroǳenia; za niemi wlokła się zwykła koza, ǳiad
i baba, i ak się domyślać było można asełka. Ale to wszystko eszcze nie usprawiedliwiało
tłumu, bo ten się na to widowisko nigdy taką ciżbą nie zgromaǳał. Jenerał obe rzał się
pomruku ąc.
— A to ciemięgi! próżniaki, furfanty, patrz tylko podczaszycu ile się ich to wlecze za
lada asełkami…
— Ba! ba! ale bo to nie lada asełka, odparł głos akiś tuż za enerałem.
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— No! no! i cóż takiego osobliwego? odwraca ąc się dumnie spyta Baucher.
— A dalipan ciekawości… które by się i paniskom popatrzeć nie zawaǳiło! rzekł idący
chłopak.
— Co? król, Herod, śmierć, baba i tym podobne — dorzucił wzgardliwie enerał.
— A może i coś więce oprócz nich się zna ǳie, i biskupów kilka par, i hetmanów
kilku, i kasztelanów z pół tuzina, i książąt dobra garstka, kilku posłów i czego tam niema‼
— W asełkach? zapytał podczaszyc.
— Ale bo to panie nie lada szopka! mówił z wielkim zapałem wyrostek idący z tyłu za
nimi, to ze śmiechu pękać potrzeba… Oni tu zaraz w szyneczku Różane Magdy zastanowią
i pokazywać będą…
— Podczaszycu, szepnął Baucher, zatrzymu ąc towarzysza, ak myślisz, trzeba by to
może zobaczyć? to może być anyuis sub herbis, warto się przekonać, co oni mówić mogą
o tych niezwykłych w asełkach ﬁgurach? Może to znowu akiś paszkwil zamaskowany
nowego roǳa u! Chodźmy-no, popatrzmy!
Podczaszyc obo ętny ruszył ramionami i rzekł:
— A kiedy pan chcesz, służę mu, i owszem.
Zatrzymali się nieco w ulicy i tłum nadchoǳący wkrótce ich oblał; wziąwszy się pod
ręce, usiłu ąc ciągle utrzymywać na przeǳie, choć popychani poszli z ciżbą, i z nią razem
dobili się do tego szyneczku w który cała czereda z gwiazdą, z szopką, kozą, babą i ǳiadem
wparła się okrzykami, za mu ąc ławę na bliższą widowiska.
Szczęściem izba szynkowa była obszerna i co raz pomnaża ąca się publiczność, mie sce
w nie choć niebarǳo wygodne znaleźć mogła. Rysia szuba enerała, ego mundur choć
starannie pod nią pokrywany, wytworny ubiór podczaszyca i yzury obu, trochę im wolnie szego placu z ednały; resztę za ęła młoǳież, starzy, ǳieciuki z podełba spogląda ący
na intruzów, i nie bez szyderstw cichych pokazu ący ich sobie palcami.
Była to scena malownicza, okryta zakopconem sklepieniem starego domostwa, oświeconem kilką cienkiemi, świeczkami, umieszczonemi w lichtarzu żelaznym, wieloramiennym, wiszącym od stropu i poprzybĳanych do ścian świecznikach. Głąb za mowały półki
z butlami i wielki stół szynkowy, za którym królowała Magda zwana od dawna nie wiem
dla czego Magdą Różaną, może od zaprawne tym sposobem wódki, którą sprzedawała,
może od różowych teraz aż do zbytku policzków. Była to sobie tłusta baba w czepku
na bakier, dość niedbale oǳiana, które ani śmiałości, ani siły, ani donośnego głosu,
potrzebnych do utrzymania porządku w szynku nie brakowało.
Surowa dla swych gości, sumienna, ale w razie potrzeby i do gwałtownych środków
umie ąca się uciekać, czego dowoǳiła miotła na grubym kĳu osaǳona i w kącie przy
nie sto ąca; często nią karciła, sama sobie prędko wymierza ąc sprawiedliwość, upartych
opo ów i zwadliwych włóczęgów.
Ledwie to wszystko wcisnęło się do izby, a uż e głos tłumiący szmery i śmiechy,
wyże zabrzmiał nad wszystkie inne:
— A co to tu was tak nalazło? tyatr toście to sobie obrali cy co? zawołała — na co
mi te goście? Hola? idźcież mi zkądeście przyśli, a nie, to was naucę ak innych! tu nie
hece — chces drugi piwa albo wódki to se pĳ, ale kto niepotsebny rusa cie se z Panem
Bogiem, zebym was nie pocęstowała cem inem…
— E Różana Magdo! Magduniu! Je mościuniu kochana! odezwał się szewc, którego
i po twarzy i po fartuchu poznać było można, że kopytem władał — a coście to tak
posrożeli? A co to wam szkoǳi że my tu se asełek popatrzym, a taki utargu ecie od
nie ednego.
— Co mi tam was targ, patsa go! gęba by cholewa, rozumu e! patsa go! Jesce mi
tu bęǳie targiem dowoǳił! Abo to a o ten gros sto ę, a co mi za sobą błociska i swędu
naniesiecie, to się ich do tygodnia nie pozbędę! tego mi nie licys! Zebym po was myła
i sorowała podłogi, nie chcę a tego — niedocekanie wase.
— Niechże pani pozwoli, rzekł grzecznie czapkę zde mu ąc ten co asełka pokazywał,
przecie i sami popatrzycie się i zabawicie, a nam aki grosz dacie zarobić — barǳo was
ślicznie prosim i a i koleǳy.
— No! no! trochę udobruchana nalewa ąc uż wódkę kilku, mruknęła cisze Magda,
tylko mi się zwĳa cie, a zywo i prec, bo a synk zamykam! Tłumu mi nawiedli, a mnie to
na co! Jesce się tu marsałkowscy pachołcy dowącha ą… to i bieda!
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Burczała by może i dłuże , ale starzy zna omi powoli ą akoś odobruchali, ﬂaszka też
pobrzękiwała nieustannie i pieniąǳe się sunęły… Zamilkła.
Ustawiono szopkę w pośrodku izby na przysunięte do ściany ławce, o co znowu Magda się kłucić poczęła; gwiazda ęła się kręcić, koza skakać, kortyna asełek sporząǳonych
wcale misternie, podniosła się do góry. W nich widać było naroǳenie Pańskie w górze,
z ǳiecięciem we żłobie, Mar ą, Józefem, wołkiem, osiołkiem, pasterzami.
Dołem był próżny eszcze teatrzyk. Odśpiewano naprzód pobożną pieśń starą o Betle em, z które enerał i podczaszyc po cichu, ostrożnie spo rzawszy na siebie, zaśmieli
się, tuż i król Herod i trze królowie i śmierć wystąpiła, potem żydówka i d abeł… tęgi
d abeł czarny; z rogami, na kozich nogach, z widłami, z pazurami i z czem pospolicie
d abli choǳą.
Podczaszycowi tylko się nie podobał, gdyż znowu mu się zdało, że do ego obrazu był
podobny; zniespokoił się trochę, usta zacisnął, ale szatan rychło pociągnąwszy żydówkę
zniknął, a tuż poczęły się ukazywać postacie akieś niezwykłe w asełkach. Jenerał trącił
w bok łokciem towarzysza, zwrócili uwagę całą na tę część przedstawienia.
I było na co: występowały bowiem ﬁgury całkiem nowe i przewybornie, kunsztownie nad pospolite wystrugane, pomalowane, poubierane. A naprzód w duchowne sukni
biskupie , ktoś twarzy chmurne , zasępione , poważne , dumne ; po minie zręcznie skarykaturowane poznać go było łatwo. Figurka ta zakręciła się, stanęła w pośrodku, a głos
z za szopki szybko wydeklamował cztery wiersze w sposobie zagadki do nie zastosowane²:
Twarz blada, stró czerwony,
Partyzant… dalekie strony.
Bale da e, sam nie skacze,
Tylko na poddaszu płacze.
— Prymas! prymas! cicho poczęli szeptać przytomni, a tu i Magda z ciekawością,
zatknąwszy butel przechyliła się z za stołu ku szopce i przyglądać zaczęła.
Wtem ﬁgurka pierwsza przesunąwszy się przez teatr znikła nagle.
Jenerał pobladł, zatrząsł się, ale milczał.
Po pierwszym, znowu ktoś wysunął się w ﬁoletach powoli, okręcił głową, skłonił,
buziaka od ust posłał w stronę Magdy, i z za szopki tenże głos wywołał równie szparko:
Nadto skąpy dla kra u, dla duszek wspaniały,
Na oko patr ota, sercem Prusak cały.
Ma niektóre przymioty, lecz te ćmi niestety,
Niewǳięczność ku te , co nań wǳiała ﬁolety.
Śmiechy głośne, brawo! brawo! ksiąǳ biskup ku awski! poczęto wołać z różnych kątów. Jenerał z drugiemi nie mógł się wstrzymać od śmiechu, ale niepokó go opanował.
— Co te asełka znaczyć miały. Kto e tak dobrze urząǳił na pośmiewisko na wyższych
dygnitarzy, co dale wy ść z nich mogło?
Wtem, maleńka ﬁgureczka fertyczna wylazła i skłoniła się dość niezgrabnie, wlokąc
za sobą długo rozpostartą chustkę od nosa, a głosik za nią wyǳwonił:
Więce fałszu niż wzrostu,
Gada niby po prostu.
Patr ota czuły,
Dla waku ące infuły.
— Biskup płocki! biskup płocki! zawołał sam enerał, chichocząc mimowolnie — ale
to mości panie, szepnął na ucho podczaszycowi, to nie są proste żarty tych luǳi, oni nie
wieǳą co im za paszkwil podyktowano — to materia status, to zamach ogromny! Dobrze
się stało żeśmy powóz obłamali, muszę o tem donieść królowi, to nielada głowa tworzyła.
²cztery wiersze w sposobie zagadki do niej zastosowane — wszystkie te zagadki są historyczne, przypisu ą e
Ka et. Węgierskiemu. [przypis autorski]
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Raz eszcze i drugi pokazali się duchowni, których Baucher za ciżbą i hałasem a śmiechami rozpoznać nie mógł ledwie ich na rzawszy; wreszcie trzecie ﬁolety wystąpiły poważnie, ﬁgura co się zowie wielkiego świata, biskup w wytwornych błyszczących trzewikach, pończochach, rękawiczkach i koronakch, głowa upudrowana akby z młyna, na
palcach sygnetów pełno, z za asełek deklamu ą:
Biskup przysto ny, mowca zabawny,
Kursor wyborny, gracz w wista sławny.
Intrygant zręczny, podszyty cnotą,
Króla i wszystkich przeda za złoto.
— …ski! …ski! huknął tłum ednym głosem.
— Niechże go kaci porwą, to soli! rusza ąc ramionami wyburknął enerał, po którym
uż ciarki choǳić poczynały, żeby gǳie w akim kątku szopki i siebie nie znalazł. Po
duchownych nastąpili w istocie świeccy senatorowie i dygnitarze, a mięǳy niemi łatwo
można było poznać świeżo wiǳianego u Frascatelli kasztelana L…
Nie czeka ąc epigramatu, którego treści łatwo się było domyślić, enerał nosa spuścił
i brwi namarszczył, wierszyk był taki:
Kiedy Wenus była w moǳie,
Stawił e domki przy woǳie.
ǲiś gdy ą odarł ze cnoty,
Nosi imię patr oty.
Figura i okoliczność wzmiankowana zbyt były znane, żeby się kto mógł na nich omylić, a enerał tak się rozsierǳił, że go uż tylko pobuǳona ciekawość trzymała w mie scu;
gdyby mógł, byłby dobywszy szabli ciął i asełka i deklamatora.
Pokazał się ktoś zamaszysto i raźnie poskoczył, stanął na nogach ak kolos Rody ski
i wąsa pokręcił:
Brzuch tłusty, z masłem ada,
Łeb pusty — ba e gada.
Wymowa nie lada aka,
Rzadki talent na kozaka.
Mowa była o mało zresztą znanym pośle Inﬂantskim (Kub…), którego w te karykaturze nikt prócz zamkowych gości nie poznał.
Aż zimno im się zrobiło, gdy za nim wystąpił książę Nestor w mundurze artyler i,
czupurno, galancko, ale czterech wierszy, które mu wydeklamowano hałas nie dał usłyszeć.
Po nim ukazała się popularnie sza postać hetmana polnego: wyszła na scenę z maluteńką
buławeczką, wiodąc pod rękę dość wyczupurzoną panienkę.
— Dalibóg! krzyknął enerał, wykapany! a! zgroza! nic uż nie ma świętego!
Osoba wspaniała,
Acz buława mała.
Amant nieustanny,
A zawsze do panny.
Śmiech powstał w tłumie, który i Magda na wiarę innych poǳielać zaczęła.
— Niechże go słota porwie, zawołał szewc biorąc się w boku, ależ konceptu nie kupował! a goli bez mydła.
— To też zacina mie scami! dodał drugi.
Zanosiło się widocznie na eneralny przegląd wszystkich ówczesnych znakomitości,
bo dale ukazano marszałka wielkiego koronnego, który wyniosłą niosąc laskę, obszedł
w koło szopkę, kilka razy nią stuknął i stanął.
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Laskę po izbie nosi,
Arbitrów na ustęp prosi.
Piersi do głosu ma słabe,
Wszyscy go ma ą za babę…
— To crimen status! to materia status! przerywanym od gniewu głosem wołał enerał
oburzony, ledwie się mogąc umitygować — ale — cierpliwości, utro na to poszukamy
rady.
Jedna z na zabawnie szych postaci była pana Ogińskiego, którego wyprowaǳono
z ﬂecikiem pod pachą, z nutami, w niemieckim stro u, barǳo kuso oǳianego, z bukietem u guzika, a deklamator ukryty, wyrecytował ak z procy:
Talenta nie pana,
Mina nie hetmana.
Samochwalca bez wiary,
I ma k‥ogoś choć stary.
Śmiechu trudno uż było utłumić, tak się rozległ głośny, szczery, hałaśny po tych kilku
wierszykach, które do reszty roz ątrzyły trzęsącego się enerała. — Podczaszyc uśmiecha ąc
się poglądał na to widowisko nie zda ąc się niem wiele za mować, tak mu eszcze d abli
po głowie choǳili.
Nie brakło nikogo, wyszedł i kanclerz Sapieha.
Obo ętny na los kra u,
Sieǳi sobie w swym sera u.
Przestał sąǳić mieszczanów,
Jak też osąǳi panów⁇
Za nim kanclerz Chreptowicz, eden może, któremu złośliwe nie przypięto łatki, wyszedł w szarym stro u, ręce w kieszeni, książka pod pachą, zamyślony, głowa na dół, oczy
w ziemię:
Wiele czytał, dobrze myśli,
Chłopom swoim prawa kreśli.
Wiele umie, cicho gada,
Nie ma koni, choć ma stada.
Jenerał tylko głową pokiwał.
— Zdraǳa się autor — rzekł — trzymamy go tedy, pochwałą się nam zdemaskował!
słucha my dale ! słucha my!
Po Chreptowiczu wyszedł P… marszałek W. Ks. Litewskiego, któremu się tylko dostało w końcu:
Ma ą go wszyscy za Włocha.
Rzewuski hetman polny, Ostrowski kasztelan, Czerski, którego wierszyk skąpstwem
prześladował, nazywa ąc liczy-krupą, Żarnowski, poprzeǳili żywą zna omą barǳo postać
hetmana wielkiego koronnego, butną i unacką, w eneralskim mundurze cuǳoziemskie
barwy.
Jenerał aż się ugryzł za palec, gdy usłyszał śmiało wywołany czterowiersz — …
Mina z polska unacka,
Splamiła go krew bracka.
Kufel w ręku, w uściech cnota,
Z… patr ota!
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— Vehementer! — a przysięgnę, że to Węgierskiego koncept, zawołał Baucher, stara ąc
się o ile mógł wytrwać do końca — albo się barǳo mylę, albo by nikt inny tyle sprytu
i odwagi niemiał!
— Palnął nam sztukę na od ezdnem!
Wystąpił eszcze i ksiąǳ biskup Krasicki, stro no, wytwornie, z książeczką ślicznie
oprawną w ręku, w rokiecie, z bukietem u nie , a deklamator mu przyciął:
Ten modny galant, nigdy mszy nie miewa,
Tylko z damami sursum corda śpiewa.
— Nic nie poszanowano! nic! zgroza! mruczał stary dworak zgrzyta ąc zębami, tak że
aż na siebie oczy patrzących obracał — cierpliwości! cierpliwości do końca!
Ale widowisko się przedłużało, gdyż satyryczny poeta chciał widać wyczerpać wszystkie znakomitsze postacie swo ego czasu i nikomu płazem nie puścił.
Podczaszyc uśmiechnął się na widok księżne wo ewoǳicowe mścisławskie , które
ﬁgurka dość dobrze ruchawą panią prezentowała.
Z za szopki dosłyszeli słowa:
O czyzny matka edyna,
Kazia ma syna.
Króla zawsze ła e,
Gdy e nic nie da e.
Na biskupów zwłaszcza ów nieznany poeta ząb szczególnie szy mieć musiał, bo żadnego z nich prawie bez przycinku nie minął; kole przyszła na …lskiego i temu darować
nie myślał:
W uściech cnota, w sercu zdrada,
O o czyźnie zawsze gada.
Siada blizko przy tronie,
W ﬁoletowym robronie.
Nie zląkł się ten paszkwilista, ani księcia Stanisława Poniatowskiego, ani księcia enerała ziem Podolskich, o którym tylko delikatnie powieǳiał:
Nie chce dać czuć swo e siły.
Zaraz za mężem wystąpiła żona, ale co e wydeklamowano, pochwycić się nie dało przy szmerze; była i hetmanowa Ogińska, o które co spiewano nie dosłyszał enerał
z te że same przyczyny. Nie darowano i Małachowskiemu kanclerzowi, ni innym dosto nie szym. Wyszedł wreszcie poseł podlaski A… wybornie wydany z całą charakterystyką
swe postaci, którego poznał każdy kto go choć raz wiǳiał, nim eszcze zagadnął u niego
deklamator, w następu ący nieoszczęǳa ąc go sposób:
Coś na łbie nosi,
Króla na obiady prosi.
Wąsy goli choć ma siwe,
Sam zawsze — aﬃrmative!
Jeszcze chwila, a uż się i scena skończyć miała, bo Magda niecierpliwiła się nie pomału
woła ąc co chwila na gwiazǳiarzy, by się uwĳali a kończyli. Jenerał drżał z gniewu, gdy
w tem — kubek w kubek u rzał drugiego siebie, poznawszy się po brzuchu, po stro u,
po minie; ścierpł, gdy nieposzanowawszy i ego zaczęto szamerować. Tego uż wytrzymać
było trudno.
— Podczaszycu, zawołał, pomaga !
I skoczył do tego co po za szopką sto ąc deklamował, by go za kołnierz pochwycić, ale
w te że chwili tak go ścisnęli akoś przytomni, że mimo szamotania ruszyć się nie mógł
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z mie sca i pozostał z wyciągniętą ręką, patrząc ak się owi pokazu ący asełka wynosili,
ucieka ąc na łeb, na szy ę…
— Trzyma kto poczciwy! trzyma cie tych trutniów, albo mi wszyscy utro bęǳiecie za nich odpowiadać przed sądem marszałkowskim! Rwał się i wołał, ale nadaremnie;
śmie ąc się asełkarze, potem wiǳowie i słuchacze tłocząc wypływali z szyneczku i rozpierzchali z ulicy, każdy w swo ę stronę. Gdy enerał uczuł się wolnym, uż nie czas było
gnać, a śmiesznem wołać o pomoc, które by nikt dać nie myślał. Baucher więc obwinął
się w futerko i równie chmurny ak podczaszyc, pociągnął za nim, odgraża ąc na występnych.
— Jutra — chybabym nie doczekał! Zdam królowi JMci sprawę z tego cośmy tu
przypadkiem złapali, mruczał gniewnie, do ǳiemy tych co pod bokiem N. Pana, ego
na poufalszych, na ulubieńszych śmie ą podawać w pośmiewisko i ohydnie czernić! Ja
sam, a delatorem i instygatorem będę do przykładnego ukarania, bo to nie szewcy, nie
mieszczanie w tem, nie prosta hałastra, ale zna oma part a, i nie lada aki partoła składał
te kolące wierszyki! Wszystko wy ść musi na aw, boda bym głową nałożył, a swego nie
daru ę‼
Tak miota ąc się w gniewie bezsilnym, enerał doszedł przecie do Krakowskiego przedmieścia, gǳie ﬁakra znalazłszy, kazał się odwieźć do domu; a podczaszyc pożegnawszy go
znużony, pieszo, że wieczór był piękny, poszedł zamyślony ku swemu mieszkaniu.


Uczucia które w te chwili miotały młodym Ordyńskim, nie łatwo wytłumaczyć się da ą;
sam on z nich nie umiał sobie zdać sprawy. Była to akaś tęsknota niewysłowiona, coś
akby uczucie wielkiego zawodu i znużenia. Przypomnienia chwytały go na swe skrzydła
i przenosiły w ǳiecinne lata ku Głuszy, którą wiǳiał ak nigdy nie miał u rzeć więce ,
z sieǳącą nad księgą i różańcem staruszką modlącą się z błogim uśmiechem spoko u,
z Anusią czarnem okiem wyrzuca ącą mu ego płochość, z tysiącem tych drobnostek
które przychoǳą na myśl często w chwili boleści, niewieǳieć zkąd i dla czego. Jasno,
wyraźnie przypominał sobie na mnie sze okoliczności swego dawnego życia na wsi, które
mu z ǳisie szego stanowiska nie wiem czemu tak nęcącem się zdawało, odurzał się niemi by zapomnieć o z awisku które go prześladowało, po za wspomnieniami podnosząc
groźnie głowę i zagląda ąc mu w oczy.
Tak rozmyśla ąc zbliżył się podczaszyc do swo ego mieszkania i wpadł na wschody
dowołu ąc się uśpione uż służby.
Paki akieś i wozy zastał na ǳieǳińcu, a w poko u sypialnym do którego wszedł,
pierwszym przedmiotem uderza ącym oczy, był na kanapie sto ący rozpakowany obraz Ś.
Michała, Archanioła ze zwyciężonym szatanem.
Włosy znów na eżyły mu się na głowie.
— Co to est? kto go tu przyniósł? zapytał służącego.
— Poprzywożono niektóre rzeczy z Głuszy, odpowieǳiał rozespany loka , Labe Poinsot był ciekawy obrazu i sam go dobył.
— Wynieść mi go ztąd! z gniewem prawie zawołał Michał, nieośmieliwszy się nawet drugi raz rzucić okiem na malowidło, z którego czuł na siebie zwrócone szyderskie
we rzenie zwyciężonego ducha. — Gǳie est Labe Poinsot?
— Oto właśnie estem! odpowieǳiał z uśmiechem nadbiega ący Francuz. Przysłano tu
z Głuszy z rozkazu nieboszczki pani starościne i e rozporząǳenia, niektóre graty, które
wedle e testamentu ma ą do pana podczaszyca należeć i mięǳy innemi był ten obraz,
do którego ak widać wielką przywiązywała cenę, z uśmiechem i ruszeniem ramion dodał
Labe, ale a w nim, przyznam się, nic prócz ciekawe pracowitości malarza nie wiǳę.
Jednak to stary zabytek, sąǳę że z końca XV. wieku pochoǳić musi, świadczy o tem
naiwność stylu. Starościna chciała żebyś go pan miał ciągle przed oczyma, bo wyraźnie
to umieściła w swoim testamencie, że ma wisieć w ego poko u, ako pamiątka po nie …
przysłano także trochę innych sprzętów, widać poczciwa staruszka, chciała ak na dłuże
pozostać w pamięci wnuka.
Podczaszyc westchnął odwraca ąc się i nieda ąc poznać po sobie, ak go silnie obeszło
z awienie się tego obrazu. Poinsot wziął go za czułość.
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— A ba! rzekł w sposobie pociechy — umarłym wieczny odpoczynek, zawsze po nich
płakać nie można — zmieńmy przedmiot — cóżeś pan porabiał?
Po części rad dystrakc i, wyspowiadał się swemu dawnemu nauczycielowi podczaszyc,
ale ednakże o d able i Frascatelli nie wspomniał; — opisał tylko obiad u księżne wo ewoǳicowe , wieczór w zamku i przypadkowe widowisko na które traﬁli w szynkowni.
— To ma wielkie znaczenie polityczne, rzekł zamyśla ąc się Francuz. Odwaga szczególna! pod bokiem króla! Jutro o tem przez enerała, zamek i wszyscy wieǳieć będą; nie
rad estem żeś pan był tego świadkiem, bo go Baucher pociągnie do te sprawy niepotrzebnie. Ale co się stało — stało się! Byleby król ak to często bywa, eśli się nic nie
odkry e, żalu nie miał w sercu do tych co mu o tem donieśli.
— Zda e mi się, rzekł podczaszyc, żeby to było wielką niesprawiedliwością, cóżeśmy
temu winni?
— Winni czy nie, a skrupić się na was może, boście nadto wiǳieli. Jestem pewny,
że się te mar onetki nie pokażą więce , ani ich potraﬁą dośleǳić… król bęǳie markotny.
— Niechże sobie zły humor królewski spłynie na enerała, czemu on ich nie chwytał.
Po ode ściu Poinsot który zaraz poziewać zaczął, ażeby miał powód podczaszyca pożegnać, Ordyński usiadł znużony przed stołem na którym zastał pożegnanie babki i list
matki. Z bĳącem sercem wziął oba, a łza wytrysnęła mu z oka czyta ąc wyrazy nakreślone
ręką drżącą starościne . Duch zmarłe pobożny, rzewny a pełen rezygnac i i poko u, wiał
z tego pisma które uż na łożu śmierci dyktowała. Czuł Ordyński że rady e były święte
i wieǳiał że nie pó ǳie, nie potraﬁ iść za niemi, że dla niego uż za późno. Babka przypominała mu Boga, obowiązki, życie ǳiadów ego proste i wielkości pełne, święte ich
obycza e i panu ącego im ducha oﬁary.
— ǲiecię mo e, mówiła eszcze z za grobu, niech ci nic nie zda e się małem na świecie, nic próżnem. W każdem słówku est nasienie przyszłości, w każdem serca uderzeniu
nieprzeliczone następstwa. Módl się i oczyszcza modlitwą, pilnu byś się nie skalał towarzystwem luǳi złych, a nawet próżnych, bo eden krok często całe zwikła życie. Nie
dopuszcza nawet myśli do siebie, które byś głośno wyznać się wstyǳił. Żyć bęǳiesz
w tłumie zepsutych; wybrnĳ z niego ak wyszli młoǳieńcy święci z rozpalonego ogniska
— męczennikiem a niepokalanym.
Myśl two ą podnoś do Boga, wymódl u Niego opiekę i zwiąż się z Nim, nieustannemi ku Niemu westchnieniami, a pamięta że niema upadku z któregoby nie podniosła
skrucha, żal, pokuta, łzy i modlitwa.
Znać staruszce żal było rozstać się ze swym wychowańcem, bo list był długi, czuły,
troskliwy, macierzyński, a podczaszyc czyta ąc go przeniósł się znowu w ǳiecinne swe
lata, serce mu biło, zaciemniało w oczach, rzucił pismo nie dokończywszy go.
— A! po czasie, rzekł — te rady, te życzenia two e! czemuż ani wierzyć nie mogę,
ani się modlić, ani z żalem po wierze i modlitwie ak inni rozbratać? Jestem ak ptak
któremuby obcięto skrzydła, szamoczący się próżno by podlecieć — i upada ący na ziemię.
Łza długo zbiera ąca się stoczyła się na list babki.
— ǲiwne, ǳiwne zaprawdę zrobili ze mnie stworzenie, rozszarpane na dwo e, rozdarte wpływem dwoistym i nieumie ące obrać sobie drogi — idące edną, płaczące za
drugą‼
Wtem oko podczaszyca spostrzegło nierozpieczętowany list matki, który z pożegnaniem także wysłała, widać z pierwszego w droǳe noclegu. List ten całkiem był odmienny, znać było że go pisała kobieta całkiem zaprzątniona sobą, świat wiǳąca zimno,
poziomo, po luǳku. Zalecała w nim ostrożność, dworszczyznę, pomiarkowanie a nie
cnotę, pozory nie poczciwość szczerą; obawiała się rozrzutności syna i strat na które był
narażony, więce niż skalania ego duszy, nieprzyzwoitości więce ak występku. Każde
e słowo napiętnowane było rozwagą doświadczenia, ale się nie podniosło do Boga i do
nieba, zapomina ąc o obo gu.
Zimno też przebiegł okiem to pożegnanie matki Ordyński, bo do serca ego przemówić nie mogło, odsunął e nawet z pewnym wstrętem, bo stokroć powtarzane rady te
niecierpliwiły go tylko, nie traﬁa ąc do uczucia, nie mogąc przekonać umysłu… Wielkiemi krokami począł rozmyśla ąc choǳić po poko u.
— Dlaczegoż bym, rzekł doda ąc sobie ducha i odwagi, miał zważać na plączące mi się
przed oczyma mary? pocom tu przybył? używać, rozpocząć życie! Poinsot ma słuszność
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— są losy nieuniknione, est akaś fatalność, musimy iść z przeznaczeniem naszem, ak
żółw z pokrywa ącą go skorupą. Sprobu ę, uży ę świata, napĳę się ze wszystkich naczyń
rozkoszy, skąpię się w tłumie, zaszale ę… Życie bez tych wrażeń byłoby ciągłym pochodem
pogrzebowym przeszłości. Nie! nie! dość tych bałamuctw! Szatan! to przywiǳenie głupie,
przypadek, hallucynac a akaś chore głowy — precz z nią! otrząśnĳmy się, nie będę o tem
myślał i zniknie fantazma.
Stanąwszy u stolika zobaczył na nim różaniec z opalów i granatów, które mu babka
ostatnią na nim zmówiwszy modlitwę, przysłała, przypomniał sobie polecane przez nią
pacierze i uż chciał do nich po staremu uklęknąć, gdy mu przeszkoǳił wchoǳący sługa.
Pobożność ego nie była tak silną, by się nie obawiała śmieszności; ta mała na pozór
okoliczność, przerwała dobrą intenc ę, nie ukląkł, rozebrał się i usnął miotany marzeniami
nieporządnie odtwarza ącemi gorączkowe dnia wiǳenia i myśli.
Frascatella na przeǳie wiodąc szereg mar ǳiwnych skakała przed oczyma ego, wabiąc
go przez tłumy ku sobie, enerał go ciągnął, Fotofero mu się kłaniał groziła matka a babka
płakała, — Poinsot sto ąc na boku ruszał ramionami…


Naza utrz rano przebuǳił się podczaszyc znużony walką z wiǳiadłami sennemi, ciężki
i smutny. Ale biały ǳień asno wpada ący przed odsłonione okna, orzeźwiał go nieco
swym blaskiem; pierwsze ego we rzenie padło na pamiątki po święte staruszce, które schwycił i pochował, akby się i tych oznamionowanych pobożną myślą drobnostek
wstyǳił przed ludźmi. Obraz tylko na który spo rzeć nawet się teraz wahał, pozostawił
na wierzchu, bo go usuniono, ale nie wyniesiono. Ale od niego podczaszyc uciekł zaraz
z mieszkania, a czu ąc potrzebę ruchu i powietrza, do których przywykł na wsi, naprędce
się ubrawszy do piechoty, incognito zszedł na ulicę.
Tłumy, bo to była nieǳiela, przepływały w różne strony, wesołe, wrzawliwe, za ęte;
ǳwony głośno, wesoło kołysząc się, napełniały powietrze srebrzystym swym dźwiękiem
śpiewa ąc o Bogu; wieśniacy z okolic zapełniali nowym żywiołem place targowe i ulice,
gwar z sobą wie ski i swobodę wnosząc do miasta. Ordyński sam o tem prawie nie wieǳąc, skierował się ku krakowskiemu przedmieściu, zszedł na boczny chodnik zamyślony
i zǳiwił się gdy go tłoczący się lud wniósł nieopiera ącego się, obo ętnego do Świętokrzyskiego kościoła. Ranna to była eszcze goǳina, w które mieszczanie członkowie bractwa
odśpiewu ą goǳinki. U bocznego ołtarza św. Karola, ksiąǳ staruszek mszę odprawiał,
podczaszyc oparł się o słup i chwilę pozostał nieruchomy. Naprzeciw niego tyłem zwrócona ku niemu, klęczała akaś kobieta, które tylko mimo ciepłego ubrania zręczną kibić
widać było. Zdawała się gorąco za ęta modlitwą, a nabożeństwo e pełne ruchów, egzaltac i, westchnień, coś miało tak uderza ącego, że nawet Ordyńskiego zwróciło oko. —
Szczęśliwa — rzekł do siebie, modli się, wierzy, spoǳiewa! Ja idę przez świat omackiem!
— W tem gdy się właśnie msza kończyła, powstała kobieta, i z poǳiwieniem niezmiernem podczaszyc poznał w niezna ome — Frascatellę. Tancerka zaraz go też postrzegła,
uśmiechnęła się akoś smutnie, biorąc może ego przytomność w kościele za umyślną
chęć spotkania, i wychoǳąc, podawszy mu na paluszkach święconą wodę, w kruchcie
zaraz poczęła z nim rozmowę.
— Wiǳę żeś pan pobożny — odezwała się — nie uwierzysz ak mnie to cieszy i zaǳiwia razem, ǳiś tuta wszyscy tak ǳiwnie obo ętni, gorze niż obo ętni…
— Przyznam się pani, że i a barǳom się zǳiwił zastawszy ą tuta — przerwał Ordyński.
Tancerka uśmiechnęła się z wyrazem niedowierzania którego ednak wypowieǳieć
nie chciała. Je się zdawało, że podczaszyc przychoǳąc dobrze wieǳieć musiał, że ą tam
zna ǳie.
— Ja — a estem Italiana — odpowieǳiała mu wesoło, topiąc w nim oczy melancholiczne i zalotne — my w naszym pięknym kra u tak śliczne prze rzyste mamy niebo,
że przez nie Pana Boga widać…
— Dla czegoż uciekacie z pod tego pięknego nieba?
— Jednych pęǳi nęǳa, drugich ciekawość, dwie biedy kochany panie — naiwnie
rzekła tancerka — innych młodość, trzecia bieda także, a niektórych przypadek.
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— Któraż z tych bied was tu do nas szczęśliwie zagnała, piekna Frascatello?
— Mnie — odpowieǳiała tancerka — pierwsza i na pospolitsza — ubóstwo, dla
którego trzeba się było wygnać z miłego kątka swo ego, by ze łzami w oku skakać i śmiać
się, walać i błocić, i wziąść za to rzucony ak małpeczce grosik Carita!
Nie wiem, udane czy prawǳiwe maleńkie łzy błysnęły w modrych e oczach, gdy to
mówiła; westchnęła ciężko, boleśnie.
— Wy nie macie po ęcia co to życie nasze, bez tego nieba, bez tego powietrza, do
których ak do mleka matki ǳiecięce usta, przywykły oczy i piersi nasze. Życie z bolem
i tęsknotą w duszy a weselem na czole rozpiętem, pośród luǳi co myślą, że ten który się
tak poniżył, zaprzeda ąc uczucie, nic uż nie ma czegoby u niego kupić nie można.
— Powiększacie smutek swó tą rozmową Signora Frascatello — przerwał podczaszyc
wiodąc ą dale ulicą — roztkliwiasz się i rozżalasz…
— Nic to! nic! pozwólcie mi z sobą być trochę szczerą i pożalić się przed wami; czu ę,
że musicie mieć dobre serce, tak mi przyna mnie mówią oczy wasze, a a mam zwycza
wybranym moim mówić co myślę. Resztę dnia uż nie wiem czy się szczerze do kogo
odezwę, wiǳieliście mnie w gościnie i gości moich u mnie — taka to życia reszta — o!
nie do zazdrości!
— Wśród tylu wielbicieli i hołdów?
— Zartu esz pan — z urazą prawie zawołała Włoszka, co to za hołdy? Kilku starych
rozpustników pobrzęku ących mi nad uszami głupiem ak oni złotem, kilku młodych,
pobrzęku ących tak samo odrobiną pożyczanego dowcipu, kilku pobłysku ących pięknemi
oczkami, przez które świeci pustka w ich sercu.
— A! akżeś surowa!
— Nie, nie, tylko sprawiedliwa! Wolałabym luǳi szorstkich, ǳiwacznych a prawǳiwych, to wszystko lalki ręką luǳką wystrugane, w których Bóg duszy nie tchnął,
w których nic nie ma Bożego!
— Co w nich męzkiego? — spytała unosząc się tancerka — co szczerego? — Uczucia
komed antów tak ak a, obycza e i ruchy wyuczone, każdy ruch naznaczony prawem, nie
natchniony uczuciem, to prawo kieru e niemi, ono im panu e, rozkazu e, rząǳi, kocha ą
się nawet dla mody i przyzwoitości.
— ǲięku ę ci piękna Frascatello, że mnie przyna mnie nie mięszasz do nich — rzekł
podczaszyc zǳiwiony całą tą mową.
— Bo sąǳę, żeś pan od nich trochę lepszy — rzekła tancerka — ale kto wie co bęǳie
utro? schwycą cię, uniosą z sobą i życie wyssą ak upiory, bęǳiesz im potem podobnym,
urużowanym i choǳącym trupem tylko.
Ordyński tyle życia i prawdy schwytał w tych kilku słowach, tak go one akoś przeszyły
do głębi, że nie mógł się rozstać z piękną tancerką; a choć ta piesza z nią wśród białego
dnia przechaǳka trochę go kompromitowała, szedł dale nie wiele myśląc, pochwycony
e wǳiękiem, ciągniony wymownie szemi eszcze od ust oczyma. Ona zdawała się upa ać
własnemi wyrazy i egzaltować coraz barǳie .
— A! — dodała po chwili, śmie ąc się głośno, ale smutnie — chociaż pan esteś
incognito, a a pieszo, nie może być, żeby kto ranne nasze przechaǳki nie dostrzegł…
całe miasto wieczorem bęǳie panu winszować.
— Chcesz pani bym odszedł? — zapytał żywo podczaszyc.
— Nie, wcale nie, alboż ednym więce kochankiem zaszkoǳić mi co może? coǳień
mi kogoś da ą! śmie ę się — a wieǳąc że mi nie wierzą, bym została panią siebie przeda ąc
skoki swo e, ani myślę o mo e biedne sławie… Chodźmy dale — dodała — bęǳiesz pan
u mnie na śniadaniu.
Niepodobna było odmówić, przeszli tak razem przez na ludnie sze ulice, spotyka ąc
coraz kogoś ciekawie wychyla ącego się, by poznać damę z którą szedł podczaszyc. Włoszka
śmiała się szczerze.
— Ale panu — spytała go — nic-że to szkoǳić nie bęǳie? nie masz pan tam uż
kogo, coby się z nim pokłócił za to, że cię wiǳiano ze mną?
— Ja? nikogo! — z westchnieniem odpowieǳiał Ordyński.
— Widać żeś pan chyba krótko w Warszawie?
— Od kilku miesięcy.
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— A! i dotąd nieza ęty! — rozśmiała się Włoszka łamiąc ręce — to prawǳiwie osobliwszy wypadek. Jakże to być może, chyba pan nigǳie nie bywasz?
Podczaszyc się uśmiechnął.
— ǲiwnie się to wyda e?
— Niepo ęcie! Wasze panie wielkiego świata tak są łakome na młodych luǳi! Winszu ę panu te spartańskie cnoty, czy tego szczęścia!
W środku Miodowe ulicy idąc, tak powoli rozmawia ąc, zastanawia ąc się, u rzeli
karetę enerała Bauchera, która stała przed szyneczkiem Różane Magdy, widać uż sprawę
o asełka wczora sze rozpoczynano.
Sam enerał z kilką osobami eszcze, rozprawiał żywo o wypadku który go tak gniewał
i oburzał, ale u rzawszy Frascatellę i podczaszyca, wyrzucił ostatek rozkazów naprędce
i pospieszył za niemi.
— ǲień dobry wam! a! winszu ę! Dalipan, nadspoǳiewanie, podczaszyc nie traci
czasu, uż nie wiem zkąd z tą boginią powraca?
Tancerka odwróciła się ze śmiechem.
— Wiesz panie enerale zkąd? z kościoła!
— A! ba! starego wróbla chcecie wziąść na plewę! Ze świątyni racze Cyprydy i Amora,
którym palić musieliście oﬁarę…
Podczaszyc ruszył ramionami.
— Panie enerale — rzekł — na honor, że tylko cośmy się spotkali, przypadkiem
w kościele.
— Mów sobie zdrów co chcesz, ale ﬁlut z waści! — zawołał Baucher — wczora
w nocyśmy się rozstali poszedłeś niby do domu, ǳiś rano spotykam‼ (pokiwał głową) —
na co to darmo bałamucić.
Frascatella śmiała się do rozpuku z te domyślności starego rozpustnika, który westchnął i Włoszkę u ął pod rękę.
— Dokądże państwo teraz, eśli wieǳieć wolno?
— Ja, do domu, a ten pan był tak łaskaw, że mnie chciał odprowaǳić.
— Siada cież do mo e karety, pomieścimy się wszyscy, bo po złamaniu wczora sze , pożyczyłem sobie u Dangla poczwórną tymczasem, póki mo e nie naprawią. Po adę
z wami na śniadańko, użby też i przekąsić czas, bom się nalatał i nagniewał, co apetytu
doda e.
— Gniew? Jenerale.
— W ogólności wszystko co silnie porusza, gniew, agitac a, zmartwienie, miłość,
a nawet sen — a przyna mnie tego doświadczam. Ale mi nie żal znużenia ǳisie szego,
muszę popracować, a po nici dó dę kłębka! Jużem to zlekka odraportował Na . Panu,
byłem u Marszałka, poruszyłem co ży e. Jak to, żeby nikt o te zgrozie nie wieǳiał…‼
Musimy przecie dó ść sprawcy, żeby swą potwarz odszczekał; cała Warszawa ǳiś o tem
mówić bęǳie; uż słyszę nawet lata ą po rękach te wierszyki, nie wiem zkąd i ak puszczone, bo a tego paskuǳtwa nie pamiętam.
— Ale siada my i edźmy, a eśli waćpanna nie dasz mi śniadania to mów szczerze,
żeby zawodu nie było, po eǳiemy pod Żarłoka.
Włoszka zaklęła się, że nietylko śniadanie ale i ostrygi nawet będą i uprze mie zaprosiła
ich z sobą, siedli więc razem do karety i po echali do e mieszkania.
— Ostrygi, mo e ǳiecko, siada ąc powoli zamruczał enerał, ostrygi dobra to est
rzecz, ale Frascatello kochana, czy nie będą za drogie na two ą kieszeń, kiedy o mnie
mowa? bo masz waćpanna wieǳieć — dodał — że a się nieukontentu ę tuzinem, em
kopami kiedy się do tego wezmę, porachu się… proszę… chybaś raptem pobogaciała!
Włoszka się uśmiechnęła na te naiwne przestrogi.
— Wiesz co panie enerale — rzekła — na ten raz dam ci ich ile zechcesz, eszcze
mnie na to wystarczyć powinno, drugi raz uż ci ich nie zaoﬁaru ę, bobyś mnie zru nował.
Jenerał spo rzał z podełba na podczaszyca mruga ąc okiem, uśmiechnął się i szepnął.
— Honeste! Honeste! poczyna sobie panienka, w dobrym wiǳę humorze, że waszmości
sobie złowiła.
Jakby te słowa, wymówione umyślnie po polsku, zrozumiała Frascatella, spo rzała na
Ordyńskiego smutnie i cicho westchnęła — w tem powóz stanął u bramy e domu.
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Ku wieczorowi tegoż dnia, gdy podczaszyc rozmyślał eszcze o piękne a ǳiwne Włoszce,
waha ąc się czy ą miał uznać za szczerze poczciwą, czy tylko wyborną aktorką, w obu
razach nie mogąc po ąć wǳięku aki ą otaczał — wpadł do niego zdyszany pan enerał,
woła ąc eszcze na progu:
— Szczęście żem też pana zastał w domu, a tu król Jegomość chce się z nim wiǳieć
ǳiś eszcze, zabieram go zaraz z sobą do zamku.
— Cóż to się stało? aki powód? zapytał podczaszyc, trochę zǳiwiony tym pospiechem.
— Na aśnie szy pan chce się go lepie rozpytać o te przeklęte asełka, za któremi
marszałkowscy słuǳy lata ą napróżno po całe Warszawie; — ak w wodę wpadły! Rozpowiadałem a o nich królowi, ale chce widać posłyszeć z ust pańskich ak to się ǳiało,
a zatem ubiera się co na spiesznie podczaszycu i eǳiemy. — Wraca ąc z zamku zna ǳiemy się może gǳieś zabawić. Podskarbi uż mi zaczyna trupem pachnąć, a maltański
mundur ego o milę stęchlizną słychać, obrócimy się gǳie inǳie i wieczorek spęǳim
mile — spuść się na mnie.
— Tylko się żywo oǳiewa , bo Kicki umyślnie z tem przy eżdżał do mnie żebym cię
przyprowaǳił na zamek i to eo instante.
Podczaszycowi choć niemiło było wcale, w pewien sposób instygatorem zostać i wciągnionym być do śleǳeń, musiał przecie zastosować się do woli królewskie i chwyciwszy
stró dworski na siebie, włożywszy wstęgę, zawołał o karetę. Nim się ednak przybrał,
enerał miał czas wypić parę szklanek wina, które nie tracąc czasu podać sobie kazał dla
konkokc i po obieǳie, ciężko widać akoś przechoǳącym, gdyż Kicki strawność spoko ną
w krześle, przerwał tem poselstwem królewskiem.
W chwilę wszystko było gotowo, konie zaprzężone, ruszono do zamku. W bramie
krakowskie skłonił się im darmo Orlandini, sieǳący ak zawsze w swoim futerku na
krześle i właśnie zabawia ący się przerzucaniem kalendarzyka kieszonkowego, w którym
notował pro memoria imieniny magnatów, by do nich nie zapomnieć pó ść z powinszowaniem i marcepanem. Zawsze bowiem miał zwycza , przedni marcepan toruński przynosić solenizantom, a że spec ał ten nie był tani, Orlandini w tró nasób brał zań i za swe
życzenia.
Koło zamku pełno było eszcze mimo zbliża ącego się wieczora czelaǳi mularskie ,
ludu, cieślów, robotników; kilku ułanów, kilku kawalerzystów w różnobarwnych mundurach, zwĳali się tu i owǳie, karety w eżdżały i wy eżdżały z ǳieǳińców.
Wszedłszy ednak na poko e, zastali tylko w kątku szambelana Wilczewskiego graącego w szachy z ednym ze służbowych paziów, a w drugie sali spiącego wygodnie na
kanapie enerała Garczyńskiego; — król był w swoich poko ach, ale że podczaszyc przychoǳił wezwany, dano o tem znać przez szambelana Wo nę, który się znalazł w innym
poko u. — Wo na nie rychło z wyprawy swe powrócił i dał znak enerałowi że mogą
wnĳść do gabinetu.
Przeszedłszy kilka eszcze sal i pokoi których prawǳiwie królewskie urząǳenie poǳiwiał Ordyński, otwarły się przecie drzwi do wielkiego gabinetu Jego królewskie Mości, oknami wychoǳącego na taras zamkowy. Był to obszerny piękny pokó z kilką szafami bibliotecznemi, ozdobnemi w brązowe rzeźby i zielone ﬁranki. W pośrodku dwa wielkie ednakowe bióra, kilka krzeseł wybitych zielonym aksamitem, kanapka i Wolterowski
fotel u okna składały całe umeblowanie. Przed oknem także stał mahoniowy piękny tró nog malarski i stoliczek z całym przyrządem artystycznym, nieco dale pulpit i pudełko
do akwarelli, a na na bliższem biórze, teki, papiery, pęǳle, pióra, dyplomata, księgi, rysunki, sztychy, w dość malowniczym rozrzucone były niełaǳie. Na ścianach wisiało kilka
pięknych obrazów — portret o ca królewskiego, ego matki, księcia Andrze a, ego żony,
księcia Stanisława i kilka pięknych niezna omych twarzyczek. Pomięǳy niemi uderzały
zwłaszcza ǳiewczynka sparta na krawęǳi krzesła, odwrócona ku patrzącym, w pięknym
wieśniaczym stro u, i dwie wschodniego typu głowy żydówek Cza ki i Eǉi. Poniże były
pastelle Marteau, wystawu ące do półnagie torsy prześlicznych kobiet w różnych postawach, które wymyślone się zdawały, ażeby wydać całą poez ę ciała, w na roskosznie szych
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ego zgięciach i na świeższych barwach. Niże eszcze rzędem wisiały miniatury Lessuera,
po większe części także twarzyczki kobiece uśmiechnione, miluchne, wǳięku pełne.
W ednym kątku widać było niewielki szkic Bacciarellego, ta emniczą akąś wyobraża ący histor ę Stanisława klęczącego przed z awiskiem, marą białą, Moiną Poniatowskich, o które głuche krążyło podanie, że członkom roǳiny przyszłe ich przepowiadała
losy.
Król Jegomość, w bogatym szlaoku, a ak na ówczas zwano robdeszanie, z pod którego oszytą korunami koszulę widać było, stał u bióra w pośrodku poko u, ogląda ąc
rysunki które mu podawał mężczyzna po ancuzku ubrany, wesołe i ożywione twarzy,
ale niezbyt uż młody. Z drugie strony stołu w dość zaniedbanem ubraniu, z zawiniętemi rękawami, oparł się pierwszy króla malarz i faworyt Marceli Bacciarelli, spogląda ąc
z ukosa to na artystę, to na króla, to na rysunki z trochę szyderską miną. — Stanisław
August widać tylko co był porzucił robotę, bo w ręku eszcze miał pęǳel, którego nie
złożył i nim na papier wskazywał.
— Mości Norblinie, mówił do sto ącego i z uśmiechem coś z teki dobywa ącego rysownika, ta Zuzanna prześliczna, ale pozwól sobie powieǳieć że rywal Rembranta w sztychu, zbyt znowu w rysunku ciała Rubensa mi czasem przypominasz. — Two a Zuzanna
zbyt może est pulchna i chyba starców znęcić mogła, nie est to świeże ǳiewczę akiegobym tu sobie życzył…
Bacciarelli rozśmiał się schwytawszy króla na dwuznaczności.
— Uwaga Wasze królewskie Mości est niezmiernie słuszną, odpowieǳiał po ancuzku Norblin — może być żem się omylił, ale w moim wieku uż się rysunku nie uczy.
Jak mistrz mó Rembrandt ubiegam się zwłaszcza za grą światła i cieni.
— I w te sam esteś niezrównanym mistrzem, rzekł Stanisław August, — w tem
właśnie spostrzegł enerała i podczaszyca, którym lekko oddał ukłon skinieniem głowy,
ale dale oglądał rysunki Norblina.
— Trudno bo się od tych arcyǳieł oderwać! mówił znowu — to głowa Polaka! Cuǳoziemiec schwyciłeś cudnie charakter narodowy, równie ak Bacciarelli i Canaletti —
prześlicznie! wybornie! Stró nasz, dawny, choć niewygodny i śmieszny, bo nas od reszty
Europy na akieś tatarskie plemię wystrycha — na obrazie, w sztychu, ak się malowniczo
wyda e!
— A! wykrzyknął nagle król biorąc coś z teki — to Orlandini! żywiuteńki! wykapany!
a co za charakter! Winszu ę ci panie Norblin! Co za talent! Patrz tylko Bacciarelli, akie
dotknięcia!
Gdy Bacciarelli z uśmiechem ale w milczeniu rysunek oglądał, enerał któremu się
nie barǳo chciało czekać, ośmielił się przerwać królowi.
— Wasza królewska Mość rozkazałeś się nam stawić!
— Zaraz panie enerale, przepraszam cię podczaszycu — chwilę tylko! I szepnął coś
Norblinowi na ucho, odsuwa ąc papiery i pokazu ąc mu rysunek akiś na stole.
Artysta z uszanowaniem u ął ten płód królewskie ręki, ǳieło utworzone w wigiǉą
narad se mowych a wystawu ące — nową liber ą dworu, którą król chciał przemienić.
Naturalnie, Norblin odchwalić się nie mógł rysunku, kompozyc i, doboru barw, cieszył
się, radował, oglądał, ǳiwił, uwielbiał pomysł i wykonanie, Bacciarelli szedł z nim zawody,
coraz nowe ukazu ąc piękności w tym rzucie.
Skończyli wreszcie, zgodnie na eden zdobywszy się koncept, że żaden artysta z powołania nic by pięknie szego nie potraﬁł wymyślić.
Król wierzył czy nie grubemu kaǳidłu, ale e z rozkoszą wciągał w siebie i rozweselony zwinął swó rysunek, żegna ąc Norblina, przypuszczeniem do pocałowania ręki
królewskie .
— Co się tycze Indygenatu, rzekł do odchoǳącego, bądź pan spoko ny, wiem, że
famiǉa wasza panie de la Gourdaine est istotnie szlachecką, i we Franc i używała przywile u tego stanu, a że pragnąłbym tak wielkiego artystę dla kra u naszego zyskać, każę ci
wydać dyplom, który musi być potwierǳony bez trudności w se mie.
Bacciarelli pozostał, ale w głąb’ gabinetu się usunął.
Naówczas król trochę zasępiony myślą poważnie sze sprawy i indagac i, którą musiał
rozpocząć, zbliżył się powolnie do podczaszyca. Nim ednak usta otworzył, ozna miono
mu architekta Zugh’a, Fontanę, Merliniego, potem nade ście Le Brun’a rzeźbiarza, potem
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przyniesiono obraz, który król polecił był kop ować Tokarskiemu, co widocznie więce
daleko króla obchoǳiło, niż akieś satyryczne asełka. Żywo więc przystąpił do przybyłych,
z intenc ą rychłego pozbycia się ich obu.
Podał podczaszycowi rękę do ucałowania, uśmiechnął się łaskawie i zapytał go dość
obo ętnie:
— Cóżeście to tam wczora z enerałem za osobliwsze mieli widowisko? Prawda to,
że w niem nikogo nie oszczęǳano?
Ordyński, który wstręt miał do delac i wszelkie , dość lakonicznie odpowieǳiał:
— Przypadek chciał Na śn. Panie, żeśmy traﬁli na asełka akieś z panem enerałem,
z powodu zepsucia się powozu. O ile mi szum, krzyk gawieǳi i nie dość dobra pamięć
dozwoliły schwycić to przedstawienie, przypominam sobie, że występowały tam głównie
ﬁgury biskupów, dygnitarzy, posłów, kilku kobiet…
— Któż z kobiet? spytał ciekawie król, w oczy pilnie patrząc podczaszycowi.
— Pani hetmanowa Ogińska, księżna wo ewoǳicowa Mścisławska, księżna enerałowa Podolska.
— A z famiǉi mo e kto więce ? marszcząc się asobliwie rzekł Stanisław August.
— Książę prymas tylko i książę Stanisław.
— Hm! hm! przerwał król — ak się też WMości zda e, kto może być autorem tego
niecnego paszkwilu?
— Zbyt krótko estem w Warszawie, zbyt mało ą eszcze znam, żebym o tem śmiał
nawet akkolwiek sąǳić, szybko odpowieǳiał podczaszyc — a enerał podchwycił:
— Za to tylko ręczyć mogę, że człek nie z gminu, dowcipny barǳo i w ostre zbro ny
słówka, głowa nie lada, wiersz gładki.
— Nie pamiętacież nic? spytał Poniatowski.
— Ja, nic a nic Na aśn. Panie, pospieszył Ordyński.
— Ja ledwie kawałki, bo to mi się ak groch z kapustą w głowie pomięszało, dodał
Baucher — a wstyǳiłbym się powtórzyć, takie to wszystko grub ańskie i niepoczciwe.
— Przecież mówiłeś mi, że i ty tam byłeś na scenie, musisz pamiętać co o tobie
śpiewano? zagadnął król enerała.
— Skromność mi nie pozwala powtórzyć — trochę żartobliwie skłania ąc się… i tłumiąc gniew, rzekł stary dworak.
— Nikomu nie powiem, da ę ci na to słowo królewskie, zawołał zbliża ąc się Stanisław
August, alem ciekaw maniery poety, może bym go po nie poznał?
Zawahał się trochę enerał, ale wieǳąc że rozśmieszy, a zna ąc że u króla łaskę miał
choć chwilową kto go rozmarszczyć potraﬁł — rzekł po cichu z miną ǳiwnie skrzywioną:
— Ot tak Na aśn. Panie, ni mnie ni więce ucięto mnie w ten sposób:
Prochu nie wąchał, kąty wycierał,
Brzuch zawsze pełen a głowa pusta.
Wszystkich dworaków enerał,
A ulubieniec Augusta.
Król się szczerze rozśmiał, ruszył ramionami i zawołał:
— O! niepoczciwy! niepoczciwy! Ale czyż nic a nic nie pamiętasz enerale nad tę li
edną zagadkę?
— Klnę się W. K. Mości, żem ze złości wszystkiego zapomniał — a potem, było tam
czego słuchać, edne lepsze nad drugie, re estr aptekarski!
Król się zamyślił.
— A nie wiesz, nie ma tam śladu tych gwiazǳiarzy?
— Ani słychu Na aśn. Panie, całe miasto przetrzęsione, ednych w niem asełek prócz
u księży Bernardynów i Kapucynów w korytarzach, nie znaleźć — ak w wodę wpadli.
Rzecz widocznie przez klubistów była ułożona, dla podania na pośmiewisko pospólstwa
na wiernie szych sług W. K. Mości.
— Mości Ordyński, odwrócił się król, nie wiele a się wiǳę od WPana dowiem, alem
też chciał cię prosić, żebyś o tem nie rozpowiadał, ponieważ, ak sąǳę, rzecz ubito zaraz
z początku, niech ą milczenie i zapomnienie pokry e.
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— Darmo bo to uż milczeć — odezwał się stary dworak z miną zaasowaną —
buchnęło to słyszę po całem mieście ak z armaty, a wierszyki nawet choǳą uż po rękach.
Ci co e stworzyli sami roznieśli.
Król się barǳo akoś zasępił, a że mu ednak mimo asunku pilno być musiało do
Zugh’a, Le Brun’a i Bacciarellego, właśnie w chwili gdy mu ozna mywano kilku panów
senatorów, których do innego dnia odesłał, spiesznie się zwrócił żegna ąc swych gości, do
ulubionego za ęcia.
Gdybyśmy poważnych historyków świadectw nie mieli o tych za ęciach królewskich,
co by ledwie zwycięzkiemu Ludwikowi XIV. przystały, a z których tak ǳiwnie nasz
Poniatowski przypomina owego króla Réné, malu ącego rękopisma w chwili gdy mu całe zagarnia ą prowinc e, trudnoby uwierzyć, że w pośród ruchu aki wówczas panował
w Warszawie, mógł król myśleć o czem innem ak o nim. Zagrożona Rada nieusta ąca, pro ektowane uchwały względem wo ska, pogłoski które się uż szerzyły o zażądaniu
sądu na dawnych winowa ców, a zwłaszcza na Ponińskiego co za wszystkich płacił; uparcie i gorąco popierany alians pruski tak dla króla niesmaczny, odebranie mu w ostatku
resztek właǳy, powinny były skłonić go, eśli nie do żywego losem kra u za ęcia, to do
obstawania za sobą. Tymczasem wobec takich okoliczności, król się bawił eszcze, nie
ma ąc wiary w żadne środki których mógł użyć, idąc na ostatek ku przyszłości, w którą
nie ufał, ak się iǳie na oślep w ciemnościach, nie wieǳąc czy nad przepaść nie wieǳie
obrana droga.
Od dnia do dnia, to sztych przysłany przez księǳa biskupa Albertrandego, to obraz kupiony gǳieś za granicą przez akiegoś agenta, to marmur przywieziony z Rzymu,
to nowa Bacciarellego robótka, to model rylca Holzhäussera, to aki plan Zugh’a, to
młoda świeża twarzyczka, wynaleziona przez aką dostarczycielkę wǳięków — bawiły
go, za mowały chwilę, rozrywką mu były i odurzeniem. Na czwartkowych obiadach poił
się dowcipem, wierszykami, kaǳidłem, w swym gabinecie pęzlem bawił lub rozmową,
szczęśliwy eśli znuǳenie i zużycie dozwoliło mu w tem co dawnie przynosiło przy emność, znaleźć teraz choć roztargnienie. Częście coraz widywano go chmurnym, czasem
samotnego ze łzą w oku, a któż policzy ta emne westchnienia słabe duszy, co się ani na
męztwo ani na królowanie zdobyć nie mogła! Słabość, zużycie, brak wszelkie wiary, to
były cechy ego charakteru, to były grzechy główne, a wychowanie i losy rozwinęły e do
prawǳiwie królewskich rozmiarów.
Zaledwie wyszli na poko e, enerał z podczaszycem, otoczył ich ciekawy dwór, ma ąc
naǳie ę coś o krążących uż w mieście epigrammatach się dowieǳieć i całą scenę z ust
tych co e świadkami usłyszeć.
Ło ko, Wo na, koniuszy Kicki, podkomorzy Brański, Reverdil, Garczyński, Trembecki, Węgierski i Molski, ob ęli ich kołem, nie da ąc się wysunąć.
— Jenerale — zawołał Wo na — nie pó ǳiesz ztąd póki nam nie powiesz ak to było?
— Jenerał nie może być nie czułym na nasze usilne prośby — chytrze z boku dodał
z uśmiechem Węgierski — zwłaszcza że nas tu tylko kilkanaście osób i sekret się wydać
nie może.
— Piękny mi sekret! — odparł enerał — kiedy go uż przekupki po Warszawie noszą.
— Ale powieǳ-że mi waszmość ak to było? — spytał sta ąc wprost Bauchera Trembecki; w akie formie? co? ak? Radbym chociaż kilka wierszy posłyszeć, a da ę słowo
powiem autora.
— O ho! — pokiwał głową Węgierski z uśmiechem swoim szyderskim — alboż to
trudno choćby i pański styl i manierę skopiować?
Trembecki nic nie odpowieǳiał, usta w górę podniósł, nosem pokręcił i czmychnął
zażywa ąc tabaki.
— Panie enerale — dodał podkomorzy Brański — pochoru emy się, wiǳisz akeśmy
uż rozgorączkowani ciekawością. Jeśli ci miłe życie nasze choć cztery wiersze, zlitu się‼
prosimy, błagamy. Jak to było?
— Jak to było? — odparł Baucher ﬁluternie — ot zaraz posłyszycie. Jeǳiemy z panem
podczaszycem, którego oto panowie wiǳą, wieczorkiem, zkąd? czy mam wyznać panie
Ordyński? ha! z rekolekc i od Kapucynów, w tem na Miodowe , blizko szyneczku Różane
Magdy, spotykamy tłum niosący przodem gwiazdę — orderu św. Stanisława…
— Jenerale co mówisz? aką gwiazdę?
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— Cóż a temu winien, że na nie było S. A. R. dale idą asełka, śmiechy, tumult,
my naturalnie luǳie ciekawi za ciżbą, zwłaszcza, że nam ktoś szepnął iż to nie prosta
szopka. Wchoǳimy do izby, poczyna się reprezentac a, występu e Herod przebrany za
króla Jmci pruskiego, śmierć reprezentu ąca rewoluc ą paryzką, d abeł podobniuteńki do
Luccheziniego, żyd…
— No ale te ﬁgurki i zagadki?
— Jakie? żadnych nie było prócz króla pruskiego i Luccheziniego…
— Ale dygnitarze, posłowie, biskupi, enerale…
— Nie przypominam sobie nikogo, chybaby żyd reprezentował ich wszystkich! da cież
mi Waszmość pokó ! Była szopka, wół i osiół — może osiół!
— Jenerale żartu esz z nas sobie!
— Panie podczaszycu — odezwał się Wo na — do młodszego się zwraca ąc, może ty
bęǳiesz na nas łaskawszy, da nam choćby cztery wiersze żebyśmy o reszcie sąǳić mogli.
— Jakto! — odezwał się zamyśla ąc enerał — czyżby doprawdy ze czterech wierszy
poznać można sprawcę ex ungue leonem…
— Albo canem, podchwycił złośliwie Trembecki, bo to nie leonińska sprawa, ale canis
latrans per plateas.
Węgierski usta blade zaciął, zżymnął się niewidocznie, ale pokrył gniew śmiechem.
— I pan szambelan potraﬁłbyś doprawdy? — spytał enerał.
— Poznam, da mi choć cztery wiersze…
Walcząc z sobą widocznie, Baucher się namyślał, ale na nieszczęście pomimo wysiłków nie przychoǳiły mu na pamięć całkowicie żadne inne, prócz tych, które się ego
samego tyczyły; — wahał się więc z ich powtórzeniem. Mógł był opisać na dokładnie
wszystkie przeszłoroczne nawet obiady i śniadania z eǳone po domach, ale nie umiał
czterech zapamiętać wierszy.
Tymczasem wszyscy stali z zaostrzoną ciekawością, oczeku ąc skutku ego głębokich
rozmysłów. Trembecki czekał także, wieǳąc że się czegoś doczeka, akoż enerał wziął go
na bok i w oknie szepnął mu na ucho ak go odmalowano, prosząc o na większy sekret.
Roz aśniło się nieco, zwykle dumne i surowe oblicze śpiewaka, pokiwał głową i odparł
cicho enerałowi zaciekawionemu zna omym wierszykiem:
Byłbym cię nieznał, ale pióro cię wydało,
Co z kiepska po węgiersku Woltera przybrało…
Stary osłupiał.
— Jakto? — rzekł — on by śmiał? a to by mu kości pogruchotano.
— Jestem swego pewny, ale akże mu dowieǳiesz? Jutro może do Franc i uciecze.
— Na co dowody, kiedy mamy pewność, zwycięzko rzekł enerał, będą kĳe w robocie.
Wśród te cieche rozmowy, Węgierski niby obo ętnie uszedł trochę na stronę, ale
z oczu ich nie stracił i znać było, że się doskonale domyślał wyroku, aki nań wydał
szambelan kolega.
Te szepty na stronie zaciekawiły przytomnych, lecz się uż nic widać nie spoǳiewali
dowieǳieć tuta , zasłyszawszy od podczaszyca, że król im usta zamknął, powoli więc poczęli się rozchoǳić, enerał także ukośnem rzuciwszy we rzeniem na Węgierskiego, akby
brał rozmiar pleców ego, wyniósł się z zamku, barǳo coś na wąs mota ąc.
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TOM III

Wieczorem u pani starościny mołogolskie , u pani Opeckie , u hetmanowe Ogińskie ,
u wo ewoǳicowe mścisławskie , gǳie się zbierało dużo osób z przybyłych do Warszawy i ze dworu, o niczem nie mówiono, tylko o przygoǳie owe enerała i podczaszyca,
a trafem ǳiwnym, wszyscy uż powtarzali wierszyki o osobach z któremi byli źle, w zupełne będąc niewiadomości innych co się do nich samych lub ich stronnictwa stosowały.
Powszechnie unoszono się nad dowcipem paszkwilisty, a że z niego zarówno, ze śmiałości wielkie i z sentymentów akiemi wiersze były na wskróś prze ęte, słynął na ówczas
szambelan Węgierski, emu też powszechnie tę sztuczkę przypisywano. Sąd Trembeckiego, który bez ogródki starościca korytnickiego uznał autorem zagadek, wielkie tu także
był wagi. Nie wieǳiano tylko, kto w tak zuchwały sposób wierszyki te po Warszawie
za pomocą asełek chciał rozpowszechnić, zapewne w celu politycznym. Opowiadanie
o szynkowem widowisku w tysiączne ubierane dodatki, a mięǳy innemi, że lud oburzonego Bauchera dobrze wyszturgał, wywoływało śmiechy ogólne.
Śmieli się nawet na sroże pokaleczeni, bo o sobie nie wieǳąc eszcze, cuǳe bieǳie
raǳi byli. Z tego powodu i podczaszyc Ordyński gra ący tu akąś rolę zwrócił uwagę powszechną. Damy, zwłaszcza te które w te chwili były nieza ęte, przy których sigisbe stwo
wakowało przypadkiem, lub aspirantami tylko tymczasowymi zapełnione było, powtarzały sobie na ucho różne wiadomostki o podczaszycu Ordyńskim. Z awienie się młodego
ładnego chłopca ze wsi, w owe czasy powszechnego zepsucia, nie mogło prze ść niespostrzeżone. Z początku póki go widywano u boku matki, wydawał sie trochę za młodym,
i podczaszyna imponowała, ale gdy usłużni przy aciele rozgłosili, że bywa u Frascatelli, że
go z nią wiǳiano na ulicy nawet, wielkie wrażenie zrobiło to po salonach. Wo ewoǳicowa mścisławska, która od syna pierwsza się podobno dowieǳiała o tem, że podczaszyc
do tancerki uczęszcza, odezwała się wieczorem u starościne mołogolskie :
— Wiecie państwo, że ledwie matka od echała, uż się ten młoǳieniaszek w świat
puścił, żal mi go barǳo że tak lichy uczynił wybór i myśli śmiecie z ulic wymiatać, szkoda
ego młodości!
— Zwłaszcza — dodała gospodyni z ostrym uśmiechem — gdy mu o coś lepszego,
przy ego minie i świeżości, niezmiernie byłoby łatwo.
— Zapewne — odpowieǳiała księżna — ale ak to raz rzuci się w te niższe klasy
towarzystwa, któżby potem chciał po tancerkach zbierać niedogryzki?
— Pozwólcie panie, bym się też za nim u ął trochę, odezwał się przytomny na wieczorze książę Nestor; wiem z pewnością od enerała Bauchera, że to eszcze barǳo niewinny
i skromny ǳieciak. A co się tycze te tancerki, wszystkim nam wiadomo, że ona do tych
ǳiwnych zaklętych istot należy, na które patrzy się z poǳiwieniem nie mogąc ich zrozumieć. Naraża się na ęzyki, ale nikt e nie dowieǳie ednego prawǳiwego kochanka.
— Ależ — zawołała gospodyni, wasza książęca mość ǳiwnie też esteś naiwny, że
wierzysz cnocie tancerki, która eźǳi na wieczorki do księcia podskarbiego!
— Ona eźǳi i choǳi wszęǳie, gǳie się e zamarzy — rzekł książę — a z tego co
na nią powiada ą śmie e się niemnie .
— Porzućbo ten przedmiot — przerwała matka — utrzymu esz ǳiwaczne założenie!
Sensu w tem niema!
— Powracam więc à mes moutons — dodał książę Nestor — to est do podczaszyca.
Jenerał mi mówił, że ǳiwny z niego nowic usz, choć ogromna w nim ochota puszczenia
się w świat. Nie brak mu nawet wcale dobrego wychowania, ale nieśmiały. Dobrzebyście panie zrobiły, biorąc na siebie wykrzesanie go i wyrobienie zeń człowieka. Zadanie
przykrem by nie było.
Rozmowa toczyła się ciągle po ancuzku, a przytomna e żona posła pruskiego pani Luccesini, piękna Włoszka z czarnemi ognistemi oczyma, słynąca z zalotności, które
obo ętność męża swobodne i rozległe dawała pole, słuchała z innemi z podbuǳoną ciekawością. Gdy książę Nestor skończył, śmiało odezwała się prosząc go, żeby e tę osobliwość
przyprowaǳił i zaprezentował.
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Nikt się nie ǳiwił temu, nikt się nie uśmiechnął, kilka innych pań goniących resztkami piękności lub pięknych eszcze, mimo że wcześnie z wǳiękami swemi na świat
wybiegły, chórem powtórzyły tę prośbę do księcia za posłową.
— Ale prawǳiwie — śmie ąc się odparł piękny enerał — mógłbym mu pozazdrościć
tylu ciekawości i takiego szczęścia.
— Rzeczywiście — dodała Lucchesini — przypominam sobie, żem go gǳieś uż
wiǳiała, barǳo to ładny ǳieciak.
— Czy pięknie szym go pani zna du e — szepnął na ucho posłowe książe — nawet
od młodego Ursyna (Oursino).
(Wieść uż wtenczas dawała pani Lucchesini zna omego pod tym przydomkiem w świecie, autora Powrotu posła).
Włoszka podniosła oczy niezaćmione, asne, śmiałe na pyta ącego, i dodała akby nierozumie ąc:
— Któż to est Ursyno?
— Poseł inﬂantski.
— Kub…? — śmie ąc się podrzuciła.
— Niech pani przypomni sobie, że est drugi przecie!
— A! wiem o kim pan mówisz — z równą odwagą, ale cisze odpowieǳiała Lucchesini. — A! a! akże ich porównywać można: Ursyno choć młody, tyle uż przeżył miłostek
ile ma lat‼
— Jest naǳie a, że ǳisie sza miłość ego bęǳie ostatnią — dodał po cichu książę.
— Nie rozumiem mości książę — zimno odpowieǳiała posłowa — ak gdybyś mówił
po polsku: (C’est du polonais pour moi).
Lucchesini, która nic nie umiała po polsku i gniewała się, gdy przy nie mówiono
tym ęzykiem, zwykle się w ten sposób wyrażała.
Na tem ogólnie sza przerwała się rozmowa, gdy ak na toż, enerał z podczaszycem
weszli na poko e pani starościne .
Dom e był naówczas ednym z tych salonów prawie coǳiennie otwartych, gǳie
się luǳie wszystkich niemal stronnictw spotykali. Służył on za rendez-vouz nie edne
zakochane parze, nie mogące ze ść się gǳie inǳie , za plac spotkania nie bĳący w oczy
potrzebu ącym wiǳieć się ta emnie, dokąd każdy dążył pewien, że tam na świeższe plotki
i połowę Warszawy zna ǳie. Uprze mość, dowcip gospodyni (Anny ze Scypionów Szaniawskie ), czyniły wieczory e ednemi z na przy emnie szych i na więce uczęszczanych.
Ton w nich panu ący był naturalnie ancuzki ówczesny, ale prawǳiwie wielkiego świata.
To też na znakomitsze osoby owe epoki wolały tu spęǳać goǳiny wieczorne niż
gǳieinǳie , a gdy inne paradnie sze salony stały pustką często, tu natłok był zawsze.
Każdy przybyły do Warszawy musiał się prezentować starościnie, i indygenat otrzymawszy w e domu, pewnym był przy ęcia u innych. Nie ǳiw więc że enerał przywiódł tu
swego protegowanego, by nigǳie nie spoǳiewał się sam spotkać więce osób i lepie rozsłuchać czem Warszawa tętniała, a podczaszycowi z tego stanowiska na skutecznie mógł
całe towarzystwo ukazać. Kolacy ki też pani starościne dosyć mu smakowały; nie były to
wymyślne przysmaki Lukulla, ale miały staropolską zawiesistość i obﬁtość, czem się inne pochlubić nie mogły. Jenerał umiał te przymioty ocenić, gdyż po innych stołach choć
wytworne, skąpe bywały półmiski i niedostępne dla wielu, bo o nie prawie bó staczać
przychoǳiło.
Starościna obu przybyłych powitała swoim zwycza em z godnością a uprze mie; oczy
wszystkich kobiet zwróciły się zaraz na wilka o którym tylko co była mowa, a co tak w porę
przyszedł. Wilk nasz wydał się im czem był w istocie, wielce powabnym, pięknym młodym
chłopakiem, którego resztka nieśmiałości ǳiecinne eszcze wǳięcznie szym uczyniła.
Zewsząd się piękne oczki trochę bezwstydnie zwróciły ku niemu, a enerał który tego
zaraz akoś dostrzegł, westchnął pomruku ąc: O aurea juventus!
Ten który był celem tak ognistych napaści, na mnie się ich domyślał: zatrzymała go
zaraz przy sobie księżna wo ewoǳicowa, na którą aż strasznie ramionami ruszać zaczęto
w młodym kątku, że tak świeżuchnego kawalera na szczątki swych trędowatych wǳięków zwabić chciała. Je żywa i ośmiela ąca rozmowa, dowcip szyderski, gwałtowna chęć
podobania się, które uż maluczko czasu do popisu zostawało — uwięziła na chwilę podczaszyca. Pragnął może prze ść gǳieinǳie , spotyka ąc i czarne ogniste oczy Luccesini
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ku sobie zwrócone znacząco i kilka par różnych odcieni we rzeń szuka ących oka ego,
promienie ących zalotnością, melanchoǉą, wesołością, obietnicami — ale grzeczność go
nie puszczała. Nareszcie gospodyni zrzuciła z niego te ka dany, powołu ąc ku sobie i niecierpliwe przedstawu ąc Włoszce.
Szczęściem, tego wieczora posła inﬂantskiego nie było, zatrzymali go Mostowscy;
Lucchesini więc zagarnęła podczaszyca i schwyciła ak swego — nic e nie przeszkaǳało.
— Teraz uż — szepnął enerał — choćby go starościna spróbowała przywołać, z tych
pięknych łapek nie tak się łatwo da odebrać ak od ks. wo ewoǳicowe ‼
Mienią się czasy i obycza e: ǳiś, pomimo licznych może wy ątków, trudnoby po ąć
ak gwałtowny szturm przypuściła Włoszka do młoǳieńca, którego od razu ednego wieczora wziąść chciała. Co ǳiwnie sza! nikomu się to naǳwycza nem nie wydawało, choć
biło w oczy szkaradnie; edna tylko wo ewoǳicowa szemrała na bezwstydność. Co na
ten napad poszło słów, zapytań, odpowieǳi i we rzeń strzelistych, we rzeń co aż do dna
duszy zaglądały — wyliczyć niepodobna. Niktby się nim nie oparł, cóż dopiero młody,
niedoświadczony i wcześnie przygotowany do upadku Ordyński?
Osobliwszy to był charakter kobiecy; w nie miłość i miłostki, racze z namiętnego
usposobienia niżeli z serca i potrzeby uczucia płynęły. Fantastyczna, niestała, porywcza,
poświęca ąca się ǳiś, by utro wyrzucać oﬁarę którą uczyniła, łatwo gniewliwa, gwałtowna do szaleństwa, mogłaby była znużyć na wytrwalsze przywiązanie, gdyby go nie
rozdrażniała co chwila tysiącem nowych wǳięków, w które ą każdy nowy wybuch przystra ał. Ze wszystkiemi wadami wieku, z zalotnością obycza ów ówczesnych, łączyła dumę
akąś, ambic ą i ogień sobie tylko właściwy.
Był to więc szatan przebrany w suknię kobiecą, rzuca ący ludźmi ak ǳiecię zabawką,
stworzony na męczarnie dla siebie i drugich. Olbrzymi egoizm podnosił wszystkie e
wady do tego stopnia, na którym się one uż człowiekowi nigdy błędami pokazać nie
mogą. W przekonaniu swem zawsze niewinna, wiecznie była oﬁarą.
W pierwsze chwili przedstawiła się Ordyńskiemu w postaci kobiety czułe i łagodne
— była to zwykła e ﬁz ognomia zapoznania, zdawała się nią ośmielać, by przybliżyć
i pociągnąć ku sobie. Oczy e patrzały miluchno, usta mówiły słodko, czoło oblewało się
mgłą tęsknoty i pragnienia nienasyconego, ale to była tylko pierwsza maska, którą rychło
zrzucała piękna Włoszka, ze zręcznością szatańską przechoǳąc stopniami powoli do coraz
wybitnie szych rysów, w których gwałtowna namiętność, chęć władania, a często i gniew
panował.
Tego wieczora, wszystkich e dobrych zna omych uderzyła ta słodycz naǳwycza na
i powolność, któremi się dla Ordyńskiego osłoniła. Nie gniewała się że w koło nie ten
i ów po polsku przemówił ak zwykle, nie wyła ała nikogo, nie wstrząsała się na każde
skrzypnięcie paryzkich trzewików księcia Nestora, które było dla nie nieznośne. Rozmowa poczęła się od matki podczaszyca i Włoch o których z tęsknotą mówiła piękna
ich córka, przeszli potem do Warszawy, do dworu, do tych ogólników pod które podłożyć można wszelką myśl aką kto chce; których obcy słucha ą nierozumie ąc, a eden
tylko po mu e prawǳiwe znaczenie. Są to słowa skelety, na których rozwieszone wzrok,
uśmiech, niepostrzeżony ruch i drgnienie, właściwe da ą im życie.
— Pan musisz być barǳo ztęskniony za matką i ogłuszony tą wrzawą tak nową dla
siebie? — spytała Lucchesini podczaszyca.
— Patrzę, słucham, ǳiwu ę się — odpowieǳiał Ordyński — estem wszystkiemu
nowy.
— Zazdroszczę panu tych uczuć — rzekła Lucchesini, bo dla mnie wasza Warszawa
tak uż w krótkim czasie stała się zna omą i nieciekawą! Tak mi tu mięǳy wami za mo ą
tęskno o czyzną!
— Wątpię, by pani braknąć mogło towarzystwa i wielbicieli — dodał podczaszyc,
ośmielony e wzrokiem.
— O! niczego mi nie braknie, nawet tego sprzętu, który pan zowiesz wielbicielami,
ale to wszystko tak nudne i pospolite. Ja lubię młodość, a tu i młoǳi są staremi.
Podczaszyc przypomniał sobie rozmowę z Frascatellą i coś w nie do tych słów podobnego; schoǳiły się dwie Włoszki na edno prawie wyrażenie, ale czy z edną w istocie
myślą?
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— Na nudnie sze w świecie wiodę życie w Warszawie — dodała pani Lucchesini —
mąż mó , ako dyplomata, nieustannie za ęty ledwo go raz w miesiąc w cuǳym domu
spotkać mi się uda, towarzystwo poufalsze mam nie wielkie, a w waszym świecie polskim,
tak wszystko nieznośne po polsku!
Ta impertynenc a naówczas była tak w tonie zwykłych rozmów, że uszłaby nawet
w ustach każde Polki; podczaszyc więc nie biorąc e za złe, tylko się uśmiechnął.
— Przyzna ednak pani — dodał — że robimy co tylko możemy, by się z naszego
barbarzyństwa otrząsnąć.
— Może być, ale że waszego wczoraj nie znam, a ǳisiaj nie mam z czem porównywać,
ten postęp wyda e mi się eszcze barǳo chyba niedostrzeżonym…
— Więc Warszawa nie miała szczęścia podobać się pani? — zapytał podczaszyc coraz
barǳie pociągany płomienistym e wzrokiem. — Szkoda! zawsześmy uchoǳili za gościnnych, przykro nam bęǳie eśli wrażenie akie ztąd wywieziesz pani, naszym chęciom
nie odpowie.
— Zresztą — poprawu ąc się przemówiła Lucchesini — alboż wiem eszcze akie ztąd
wrażenie wywiozę, czekam i patrzę, patrzę i czekam dotąd.
To czekam — pełnem było obietnic; zrozumiał e dobrze choć niedoświadczony Ordyński i uż miał odpowieǳieć zbiera ąc się na odwagę, gdy druga z tych pań co na niego
czatowały przysunęła się do rozmawia ących eszcze śmiele , eszcze ǳiwnie porywa ąc
się na podczaszyca.
Była to piękna blondynka, od lat trzech dopiero zamężna, które puder modny barǳo
był do twarzy — bieluchna, świeża, rumiana, rzekłbyś, łagodna ak baranek. Jedna to była
z tych mnóstwa pięknych starośnin, w które Warszawa obﬁtowała za Stanisława Augusta,
które wszyscy kochali poczyna ąc od króla, które malował każdy artysta, wielbił każdy
młody; edna z tych, co umiały doskonale wszystkim być miłe, nikogo nie zrażać, każdemu
akąś cząstkę naǳiei wyǳiela ąc za dobre chęci.
— Podczaszycu — zawołała wpada ąc mięǳy niego a panią posłowę ze szczególnie szą
odwagą (była mu uż trochę zna omą z wiǳenia) — czy to prawda, ak mówią, żeś się uż
zakochał?
— Ja? — płoniąc się zmięszany rzekł podczaszyc — a pani?
— Nie byłoby nic naǳwycza nego! — przechoǳąc w dumny tonik przerwała Lucchesini.
— Tak est pan, pan, przyzna się przyna mnie szczerze, bęǳiemy wieǳiały czego
się trzymać — dodała roztrzepana blondynka, rzuca ąc okiem na posłowę z minką wiele
znaczącą.
— Alem a eszcze nie miał czasu rozpatrzyć się w Warszawie i pomyśleć o wyborze!
— A! a! — zaśmiała się perłowemi ząbkami starościna — alboż to miłość myślisz pan
sobie wybierać ak aksamit na suknię?
— Przyznam się pani, że o tem zakochaniu mo em nie wiem eszcze.
— Bądź pan z nami szczerszy! — nalegała blondynka.
— Prawǳiwie, gdybym wieǳiał do czego mi się pani przyznać każe!
— Ale my uż wszystko a wszystko wiemy — mówiła żywo nie da ąc się wmięszać
Włoszce starościna, a akże nie mamy wieǳieć, kiedy się kto tak mało strzeże i po ulicach
swo e tryum oprowaǳa!
— Rozumiem nareszcie — odezwał się podczaszyc, wiǳąc, że się potrzeba stanowczo
wywikłać z tych zapytań, którym, ze wszech stron bada ące spo rzenia towarzyszyły. ǲiś
rano spotkałem na ulicy tancerkę Frascatellę, musiano mnie z nią zobaczyć, i ztąd cała
plotka?
— Ale czyż tylko plotka? — zapytała natarczywie blondynka. Lucchesini także wlepiła w niego czarne swe oczy z zapytaniem niemem.
— Dotąd est to plotka nic więce , uśmiecha ąc się odpowieǳiał Ordyński, ale za
dale nie ręczę…
— Prawǳiwie — przerwała starościna zaczyna ąc się bawić wachlarzykiem — gdyby
to plotką być przestało, wstydby nam było wszystkim wiele nas tu est, żebyś też pan
z tylu pięknych kobiet wyższego towarzystwa w całe Warszawie, nie umiał sobie wybrać
i zszedł od razu na tancerkę! to dobre na koniec, dla Bauchera, dla podskarbiego, pan
wart esteś coś lepszego!
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— A bezwstydnica! — ścina ąc zęby mruknęła z gniewem tłumionym Lucchesini.
Blondynka zdawała się na poruszenia posłowe nie zważać, i chwyciła podczaszyca za
rękę.
— Doprawdy — rzekła — nie gniewa się pan, ale nie chcemy byś wpadł w ręce
tanecznic i śpiewaczek, nie edna z nas gotowaby się poświęcić, by go wydrzeć z niebezpiecznych szponów drapieżnego tego zwierzątka.
— Oszalała! mais elle est devenue folle — w duchu mówiła Lucchesini.
Podczaszyc pomięǳy temi dwiema pięknościami stał odurzony nie wieǳąc co począć,
waha ąc się ku które miało pó ść serce ego, gdy właśnie w te chwili stanowcze nadeszła
trzecia.
Sławna to była piękność i nie mnie głośna zalotnica, którą uż był pierwszy e mąż
podru nowawszy się oddał za trzykroć sto tysięcy drugiemu, wielkiemu a obo ętnemu
panu. Rozwód, znowu miał ą ak było słychać, uwolnić od tego związku, a w mie sce
ednego, kilku uż miała ubiega ących się o e rękę, wǳięki i dobra wytargowane na
dwóch małżonkach.
Istotnie, piękna była ak anioł, gdyby tu tego porównania użyć się goǳiło, i miała
ten roǳa ﬁz ognom i zwodnicze , pod którą rzekłbyś mieszkać powinny wszystkie cnoty
i wszystek rozum tego świata. W spoko nem e obliczu Rafaelowskie Madonny czytałeś
coś chciał, a w oczach e ulgnąwszy można było przemarzyć lata, prześnić wieki. Cóż
kiedy ta twarz tak okrutnie kłamała!
Na pospolitsza z kobiet, ledwie miała trochę poloru, który nada e wprawa w towarzyskiem życiu, nie wiele dowcipu, nic serca, ale za to odwagę aką ą obdarzała piękność
cudna i tę pewność siebie, które nabyła wiǳąc u swych kolan co żyło, palące oﬁary.
Ćmiła ona w istocie twarzą nieco wschodniego typu co się tylko na pięknie szego ukazywało, i panowała ak królowa w tym wieńcu, którym skroń swo ą zdobiła Stanisławowska
Warszawa. Nie było poety, któryby e nie śpiewał, młoǳieńca i starca coby do nie nie
wzdychał, a w zgromaǳeniach ile było oczu, wszystkie się ku nie zwracały. Piękna ta
laleczka, w takie tylko epoce ak ówczesna tak powszechnie ubóstwianą być mogła, gdyż
każde słowo z ust e wychoǳące, powoli rozczarowywało.
Ta trzecia zbliżyła się także, zdala uż wzrokiem krępu ąc przyszłego niewolnika, chciała tryumfu i była go pewną.
— Podczaszycu — odezwała się z góry — matka mi waćpana poleciła w opiekę;
pięknie e esteś posłuszny, wszak od e wy azdu ani razu nie byłeś u mnie.
— A! pani! czu ę żem winien — grzecznie odpowieǳiał zagadnięty — ale enerał
Baucher wszystkiemi krokami memi kierował, nie dał mi się ruszyć samemu, niech zaświadczy.
— I on to zapewne — dodała piękność — zrobił panu tę zna omość z tanecznicą —
fe! zostaw to pan starym naszym weteranom!
Podczaszyc się zarumienił.
— Prawǳiwie — rzekł — nie tylem winien, ile się zda e.
— Waćpan — przerwała nie słucha ąc nawet usprawiedliwienia piękna pani — odprowaǳisz mnie ǳiś do domu… mam mu coś od matki powieǳieć… miałam list od
nie …
To rzekłszy odwróciła się ma estatycznie i wieǳąc że zwyciężyła, że się na nią wściekać
będą, rzuciła podczaszyca na resztę wieczora pastwą swoim rywalkom, które z trudnością
w uśmiechach gniew tłumiły. Lucchesini przysunęła się do starościne szepcąc do nie
żywo.
— Wiǳiałaś pani co podobnego! kazała mu się odprowaǳić! C’est joli!
— Bezwstydna! — podchwyciła z kolei blondynka, zżyma ąc białemi ramionami —
tak est pewną siebie, że byle skinęła, weźmie kogo zechce! Głupi ci mężczyźni!
— Prawǳiwie — z przymuszonym uśmiechem kończyła posłowa — byłby to dobry,
miłosierny uczynek, gdyby e kto podczaszyca schwycił! i ﬁgiel nieoceniony.
Spo rzały sobie w oczy — edna myśl w nich błyskała — zamilkły bo się doskonale rozumiały. Blondynka zwróciła się żywo ku młodemu człowiekowi, znów poczyna ąc
ścigać go prześladowaniem i pół słówkami, z drugie strony nie rzucała go Lucchesini,
podczaszyc stracił głowę i oszalał. W sercu ego biły się podniecone uczucia, myśli wrzące
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prześladowały głowę, oczy błąkały się z edne twarzyczki na drugą, nie wieǳąc na które
spocząć miały, szalał aż cierpiał.
W tem enerał podszedł ku niemu cicho.
— Winszu ę ci — rzekł zniża ąc głos — trzy na pięknie sze kobiety ubiega ą się
o ciebie, szczęśliwy! Wszystko to potroszę winieneś Frascatelli. Chcesz mnie posłuchać,
wybierz sobie na początek starościnę; ładna i dobra kobiecina choć trochę kapryśna, ale
która z nich niema much w nosie? Lucchesini d abeł, popędliwa, nieznośna, a ma uż posła inﬂantskiego, z którym byś się rozprawiać musiał. A że to poeta ciąłby cię podwó nie
szpadą i piórem. Od szabli kresa zarośnie, a atrament plama niezmyta! Męża nie liczę bo
to minister, myśli o traktatach nie o żonie. Wielka ta pani ma tylko kaprys do asinǳie a,
proszę się nie urażać, potem cię porzuci, a egomości darmo i pycha i serce boleć bęǳie.
Strzeż się e , to stworzenie sine corde! prawda że laleczka cudna, ale co z tego? starościna
także ślicznotka i ak ulał dla ciebie.
Takie to były nauki akiemi karmiono podczaszyca, takie początki ego na tym świecie do którego wzdychał. Na ów wiek, w tem wszystkiem nie było nic ǳiwnego, nic
bezwstydnego, bo obycza e doszły do tego stopnia rozwiązłości, że się uż wstyǳić nie
umiano.


Oddawszy karetę swo ę enerałowi, podczaszyc pod koniec wieczora podał rękę piękne
pani, która biorąc ą powiodła okiem po posłowe , starościnie i reszcie dam, ukłonem
lekkim pożegnała wszystkich i powolnie w tryumﬁe wyszła z wybranym swoim. Jenerał
się uśmiechnął rozsta ąc się ze swoim pupilem, wykrzyknąwszy tylko:
— Ba! ba! żeby mi kto choć raz eszcze wrócił młodość mo ę, oﬁarowałbym się trzy
całe dni pościć o chlebie i woǳie.
Że późno uż dość było, powoli wszyscy się roz eżdżać zaczęli, i starościna, która miała
to w swoim charakterze, że się łatwo zrazić nie dawała, karecie swo e w ślad za pierwszą
uwożącą Ordyńskiego echać kazała, ażeby się dowodnie przekonać ak też długo podczaszyc zatrzymany zostanie u piękne pani, która mu list od matki tłómaczyć miała.
Stangreci ówcześni dobrze się na podobnych znali poleceniach, i sługa starościne spełnił
roztropnie i zręcznie e rozkaz, a do echawszy do pałacu w którego ǳieǳiniec wtoczyła
się kareta, przyzastanowił się z boku za pociągnięciem sznura.
Starościna nie lęka ąc się dość ostrego powietrza, piękną swą twarzyczkę przyłożyła do
wpół podniesionego okna powozu i z natężonym wzrokiem postanowiła czekać podczaszyca, który nad spoǳiewanie prędko ukazał się w futrze pieszo we wrotach, przygląda ąc
się czy gǳie ﬁakra nie zobaczy.
— Rozpoznawszy go instynktem, starościna kazała pod echać i drzwiczki otworzyć.
— Siada pan — odezwała śmie ąc się.
Ordyński osłupiał.
— Pani tu, akim przypadkiem? — zapytał.
— Żadnym przypadkiem, na umyślnie w świecie, chciałam się przekonać, ak długo
państwo czytać bęǳiecie ów list podczaszyne . Ale wiǳę że pana zwiedli, próżnąś tylko
warte odbył, bo i bez niego bezpiecznie by była do domu za echać mogła, niktby karety
nie napadł; nie zięb-że się pan na próżno, siada , a cię odwiozę.
— Ale to być nie może! a mieszkam tak daleko!
— To być może i to być musi — odparła blondynka, a tak chcę i każę.
Podczaszyc dał się przekonać ak ǳiecko, kareta zamknęła się za nim i zostali sam na
sam we dwo e. Młody człowiek powoli co raz mnie ǳiwować się poczynał temu natarczywemu zalotnictwu pięknych pań, i śmiał się po trochę ze swego położenia.
Tymczasem dowcipna, żywa i kapryśna starościna korzysta ąc z chwili swobodne ,
usiłowała go spętać i rzucić pod piękne swe nóżki. Co tylko może dowcip, zalotność,
młodość, wǳięk i szał zazdrości, wszystkiego użyła, by utro do nie powrócić zapragnął
i zapisał się awnie w poczet e wielbicieli; nie tyle e może szło o zdobycz samą, co o rozgłos który mieć mogła, o tryumf nad ową pięknością i czarnemi oczyma Lucchesiniowe ,
których pochwały sroǳe ą niecierpliwiły — miała bowiem śliczne niebieskie!
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Anusia, Frascatella, Lucchesini i ostatnia nawet ma estatyczna piękność, wszystko
się zatarło wśród te prze ażdżki, która trwa ąc krótko znaczyła tak wiele, że podczaszyc
wysiada ąc i cału ąc rączkę ściska ące dłoń ego blondynki, uczuł się związanym nieodwołanie.
— Jutro na obiad do mnie — szepnęła mu po cichu — wieczorem razem po eǳiemy
do pani Opeckie , bęǳiesz mi pan służył za cavaliere servente. Słyszysz pan? proszę go o to
i nie chcę być zawieǳioną! Jutro cały ǳień panu zabieram, caluteńki!
— Pilno mi świtu i utro doczekać! — odpowieǳiał Ordyński rozmiłowany i pała ący.
Nie chybię, chybabym umarł z naǳiei!
— A! na Boga nie umiera że mi pan — odpowieǳiała starościna. — Z naǳiei niema
zwycza u umierać, a a chcę byś żył dla mnie! — dodała po cichu ściska ąc go raz eszcze
ręką drżącą — do utra, do utra!
Kareta szybko się od wrót zawróciła, a Ordyński pozostał eszcze ak przybity do
mie sca, nie wieǳąc co się z nim ǳiało, gdy uczuł lekkie ręki ściśnienie i po księżycu u rzał
d abelskie oblicze cavaliere Fotofero, kłania ącego mu się z uśmiechem powinszowania
i wymuszone grzeczności.
Nie wieǳieć ak do tego przyszło, ale się uż podczaszyc z temi rysami co go tak
przerażały w początku, oswoił, i nie doznał teraz, może w skutek unoszącego uczucia,
bolesnego, przykrego wrażenia akie na nim ta twarz czyniła gdy ą pierwszych razy kilka
zobaczył. Zǳiwił się trochę, wzdrygnął, bo po ślicznych kobiecych twarzyczkach trzech
piękności, u rzeć takich rysów nie można było bez wstrętu, ale zniósł to akoś wesoło.
Świat mu się uśmiechał i d abeł — nie wydał tak czarnym. Cavaliere Fotofero patrzał mu
w oczy i kiwał głową.
— A wiǳisz pan — mówił — że i z mo ą szpetną twarzą oswoić się przecie można,
uż w panu nie wiǳę ǳiś tego wstrętu co wprzódy i winszu ę, że się powoli otrząsasz
z ǳiecinnych przywiǳeń! Łupina może być czarna, a orzech smaczny — dodał axiomatycznie.
Podczaszyc uśmiechnął się sam nie wieǳąc dla czego, ale serce mu się śmiało.
— Ślicznie, wesoło, po młodemu, poczynasz pan życie — rzekł Fotofero — ot tak to
lubię! Frascatella, Lucchesini… ta pani starościna… est w czem wybierać! Zresztą, po co
wybierać kiedy wszystko zagarnąć można.
I rozśmiał się znowu osobliwszym akimś śmiechem, który akkolwiek cichy, zdawał
się po pustych daleko rozlegać ulicach i rozlatywać w powietrzu powtarzany ech tysiącem.
Ordyński nie uchoǳił, sam sobie wyrzucał swó strach dawnie szy i dawał mówić
Włochowi, słucha ąc go z za ęciem. Zǳiwiło go tylko, że tak doskonale o na świeższych
wieǳiał wypadkach.
— Cóż to? pan chyba każdy krok mó śleǳić musisz? wiesz tak dobrze wszystko.
— Wszyściuteńko — odparł Fotofero mruga ąc wypukłemi oczyma — a późnie
eszcze przekonasz się pan że i na wiele przydać się mogę, osobliwie ak pan młodemu…
Panu brak doświadczenia: Poinsot nie znał obycza ów naszych, enerał myśli tylko gǳie
co z eść, zostawiony esteś własnym siłom, serdecznie mi cię żal podczaszycu i gdybyś
chciał doprawdy… ale wiǳę że się uż marszczyć zaczynasz.
— Ja i owszem, słucham z wǳięcznością!
— Słuchasz a nie ufasz.
— Czemuż bym miał od nieufności zaczynać?
— Powtarzam, mógłbym się przydać barǳo.
— Wszak i pan tu esteś obcym.
— Ja? a nigǳie obcym nie estem, obywatel świata, wszęǳie estem ak u siebie.
Warszawę znam od pewnego czasu, i wyzna ę że mi się teraz wcale podobać zaczyna. Jest
to stolica po mo e myśli. Gra ą grubo, szale ą, pĳą, hula ą, kocha ą się — a to lubię,
potrzeba życia używać.
Podczaszyc spo rzał z ukosa na ǳiwnego towarzysza z akąś niedowierza ącą miną,
obawiał się czy nie żartu e.
— Panu nic nie brak, byś tu wielkie miał powoǳenie — kończył cavaliere — esteś
młody, przysto ny, dobrze wychowany, bogaty i dobrego imienia; lubił bym być w pań-
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skie skórze. Tylko mi się pan nie złap na aką długą sentymentalną miłość, to wycieńcza
i ogłupia… O Anusi spoǳiewam się żeś pan zapomniał — podszepnął w końcu.
— Co? o akie ? — zǳiwiony coraz barǳie , zapytał, cofa ąc się prawie z przerażeniem
podczaszyc.
— Zapomniałeś pan, że a doskonale i oddawna znam Głuszę, łatwo barǳo domyśleć
się mogłem co się tam święciło mięǳy Anusią a panem.
— Ale nic! nic! to przywiǳenie! smutnie akoś przerwał Ordyński z westchnieniem
mimowolnem ku Głuszy, które go zachmurzyło.
— Niech nie bęǳie, to lepie — odparł cavaliere; Frascatella także ǳiwaczna, nie
dla pana wcale, mówią nawet że poczciwa, to est głupia, nie ma tam po co choǳić…
Z tych pań bęǳiesz sobie brał po kolei aką zamyślisz, to rzecz nie trudna — ak grzyby
z koszyka… Dobra noc, dobra noc.
Rozśmiał się znów po swo emu, aż podczaszyc się wzdrygnął, ukłonił nisko i zniknął
tak szybko, że Ordyński nie mógł nawet dostrzeǳ, w którą uszedł stronę.


My się na chwilę teraz przenieśmy do puste Głuszy, w które od śmierci staruszki ciężki
osiadł smutek i pustka grobowa. Od azd Michała, nagły prawie zgon starościny, osierociły
piękny pałac i zawczasu dozwoliły pa ąkom snuć nici zapowiada ące długie ich panowanie. Ten niedawno eszcze tak świetny dwór, milczał teraz z pozamykanemi okienicami
i drzwiami, sto ąc ak zaklęte zamczysko. Kilku pozostałych sług rzadko przesunęli się od
oﬁcyn, w pałacu nikt nie mieszkał, a stary Sieniński nie miał serca za rzeć do poko ów
od czasu pogrzebu starościne .
— Podczaszyna nie powróci, kto wie co bęǳie z naszym paniczem — pustką to
zostanie ak tyle innych gmachów u nas — aż się serce kra e, nie chciałby człek na to
i patrzeć. Pan Bóg mnie pokarał za Francuzów, widać żem ich tyle naklął, licho ich wzięło,
ale i nam przeto nie lepie ! — mówił stary.
Obchoǳił on raz w ǳień z obowiązku powierzone mu drzwi, dawał klucze do środka
zaufanym, ale sam ni razu we wnętrzu nogą nie postał, tak mu serce bolało patrząc na
tę śmierć powolną mie sc do których się tak przywiązał. Powoli i on też coraz martwiał,
milknął, posępniał i zamierał. I nie było nikogo co by go odżywił. Anusia w żałobne sukni
choǳiła po starościnie, w żałobnych myślach po podczaszycu — tęsknota z niepoko em
dręczyła ą razem. Siadali z o cem i wzdychali obo e, rzadko słowem odezwało się które
by poskarzyć.
O cu żal było więdnące córki, córce o ca i kogoś eszcze. Dnie szły na ślimaku nudne
i posępne: buǳili się bez ochoty do życia, zasypiali w trwogach i nuǳie. Stary ksiąǳ
kanonik rzadko zawitał do Głuszy, bo mu wiek wycieczek dalszych nie pozwalał; zresztą
Sieniński mało miał przy aciół, nie żył z nikim prawie, a że był skąpy, nie barǳo kto się
do niego pokwapił. Wabiły by młoǳież piękne oczy Anusi, ale coś przebąkiwano o nie
różnie, luǳie dopatrzyli się byli szeptów z paniczem i roznieśli e na ęzykach; inni mieli
ą za wielką panią, że się przy starościnie i podczaszynie wychowała, ostatnich wreszcie
smutek i obo ętność odstręczały.
Dość, że po opuszczeniu Głuszy zostało ich dwo e na tych ruinach, tak samotnych
ak dwa na starym dębie puszczyki.
Raz na ǳień w południe, a i to nie bez wewnętrznego drżenia, szła Anusia do poko ów
zmarłe starościne z Agatką, bo tam eszcze po nie sprzęt, oprócz tego co komu oddać
przeznaczyła, nienaruszony pozostał. Tu klękała przed ołtarzykiem i mówiła Anioł Pański
za e duszę, a ile razy przeszła poko e osierocone, gorzko zapłakała po umarłe . Smutne
to były te izdebki w których eszcze tyle śladów ubiegłego pozostawało życia, a nic go uż
obuǳić nie mogło. W pośrodku krzesło staruszki, e stół okrągły okryty makatą, wielka
księga pełna obrazków, na których ręką nieboszczki pozapisywane były prośby o modlitwy
za e duszę; e wazoniki na oknie powiędłe, na posaǳce ścieżka wydeptana krokami
zawsze w ednym kierunku wiodącemi ą do starych sprzętów, od łóżka do krzesła, od
krzesła do kantorka i ołtarzyka. Tu i ówǳie drobne ale prze mu ące wyrazem pamiąteczki.
Palma zatknięta za źwierciadło, kartka za obrazem przypięta dla odżegnania chmury, talia
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kart polskich e ręką związana, stare e okulary, wytarta poduszka i zegar gdański, co
w goǳinę e śmierci stanął znużony, niechcąc iść więce dla obcych.
Anusia karmiła się chwilę tą żałobą wymowną, popłakała i odchoǳiła ze spuszczoną
głową, ze smutkiem w rozżalone duszy, powtarza ąc biedna:
— Nigdy! nigdy to uż nie wróci!
I we dwo e potem zasiadali z o cem w pokoiku drugie przeciwległe oﬁcyny, na całe
dni westchnień i milczenia.
— Jak się to przeraźliwie długie wyda życie, mó Boże — mówiła w duszy Anusia —
ak tęskne, w edno okno patrzeć zawsze i nic w niem nie wiǳieć, słuchać szumu wiatru
i bicia własnego serca, liczyć żółwie goǳiny i drzemać pół snem nim się zaśnie na wieki.
Staremu choć się równie serce ściskało, inny ednak skutek wywarła na nim samotność: ǳiewczę dręczyło się, niecierpliwiło, egzaltowało, on drętwiał, posępniał, zamierał.
Raz w ǳień przeszedł do koła, poǳwonił kluczami, powrócił, usiadł, wziął książkę nabożną i drzemał — popatrzał na Anusię, powzdychał i usypiał. Anna wiǳąc to, oblewała
łzami i swó los i o ca; w nie młodość z głębi serca dobywała życie, on uż o swe sile żyć
nie mógł, potrzebował a brakło mu podsycenia. Czasem próbowała go ocucić wspomnieniem, piosenką, pytaniem, powieścią, ale napróżno — starzec podnosił głowę, popatrzał,
odezwał się krótko, i eśli się rozgadał, to akby z rozdrażnioną gorze odchoǳił tęsknotą,
a po nie szybcie obumierał eszcze. Anusia dobierała sposobów i nie znalazła żadnego
na wlanie mu życia, które uciekało ak płyn z rozbitego naczynia.
Niekiedy myśl śmierci błyskawicą przerżnęła ponure e dumy i drżała. Na całym,
całym Bożym świecie nikogo — ona sama, edna, bez opieki, bez podpory, a w sercu
eszcze taka miłość ǳiwna, co życie struć musi i spalić!
Myśli, modlitwa, podnowiły ą na duchu, lub czyniły coraz nieszczęśliwszą; ak chory
oddawała się na przemian śmieszne naǳiei lub na ostatecznie sze rozpaczy. Ale łzy co
raz stawały się częstsze, choć starzec ich nie wiǳiał.
Długie wieczory esienne i zimowe słucha ąc podedrzwiami, nicbyś tam nie usłyszał,
prócz wolnego oddechu drzemiącego Sienińskiego i westchnień ǳiewczyny, która modliła
się lub tęskniła. A myśl e to biegła za straconą opiekunką, to za podczaszycem, który
ą porzucił uśmiechnięty, lecąc w tę otchłań, o akie Anusia z opowiadań na straszliwsze
miała po ęcie. Powieści sług, plotki krążące po dworze, domyślać się e dozwalały w aki
wrzątek wpadł Michał, i co mu tam groziło; — ale ak go było ratować?
Poinsot, któremu powierzony był w opiekę, dobrze był wszystkim znany. Anusia wieǳiała że opieka ego obronić nie może, racze popchnie ku zgubie, byleby z nie Francuz
mógł co skorzystać.
I znowu łzy płynęły bezsilne.
Tak w myślach, łzach i żałobne modlitwie za starościnę, Anusia dnie spęǳała, a na
e twarzy znać uż było ak wiele przeżyła od czasu śmierci i wy azdu. Zbladła, wychudła,
a dawny uśmiech rzadko zawitał na usta i to ze łzą splątany; wzrok tylko eszcze płonął tą
siłą serca, które nic dotąd odebrać e nie mogło.
Jednego wieczora akoś potraﬁła dłuże o ca od snu wstrzymać rozmową i poczęła go
rozpytywać, czyby gǳie krewnych nie miał, sąǳąc, że go akim wspomnieniem orzeźwi.
— Kto to ubogiemu krewny? — rzekł bieǳąc się ak miał zwycza stary Sieniński —
at! niechnoby po sukcess ą, znalazłoby się powinowatych na fury.
— Wszakże to siostra mo e matki mieszka o mil kilkanaście, i te nigdym nie wiǳiała.
— Ba! bo się to lepie od nas ma, a poco by miała charłaków odwieǳać; poszła za
ǳierżawcę, teraz uż słyszę drugą wioskę kupu ą.
— Ale twoi krewni, mó o cze — spytała Anusia — wszakżeś miał podobno brata,
wspominałeś mi dawnie o nim.
— Brat ci to est eśli nie umarł — rzekł obo ętnie dość, stary.
— Gǳież on mieszka? — spytała ǳiewczyna.
— Mieszkał to on w Warszawie i miał tam swó dworek na Bednarskie ulicy, ale nie
wiem co się z nim teraz ǳie e od lat trzech, bo mi znaku życia nie dał.
— Żonaty?
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— Nie był żonaty, chybaby to głupstwo zrobił na starość — odparł mrucząc niechętnie dość, Sieniński — żył sobie kawalersko, służył po panach, uciułał grosza dobrego
i teraz osiadł na dewoc i w stolicy, bo taki przywykł był do luǳi i hałasu.
— Musi być stary? — pytała ciągle Anusia.
— O! pewnie, blizko ǳiesiątkiem lat odemnie starszy, a i a nie młody. — Westchnął.
— A czemużbyśmy się nie dowieǳieli o niego — podszepnęło ǳiewczę — ot, on
by tam mógł kiedy nam co ozna mić o podczaszycu, a tak nigdy nic o nim wieǳieć nie
bęǳiemy. On by może popilnował z daleka i w złym razie poratował.
Stary się uśmiechnął.
— Nie nam to, rzekł, takich panów pilnować i ratować, a co my im pomóǳ możemy?
czy to tam eszcze źle? musi hulać po Warszawie całą gębą. Labuś mu pewnie myśli nie
przykróci, bo i to cymes. Żeby tylko ak ǳiad nieboszczyk fortuny z wiatrem nie puścił,
bo coś go się grosz nie trzyma.
— A! to miasto — dodała Anna — w którym i miliony stracić łatwo.
— O ! o ! — rzekł stary — albo ich nie tracą byle ochota, karty kartami, hulka hulką,
a też piękne panie mało grosza wyprowaǳą?
Anusię zimno prze ęło.
— Przyznam ci się o cze, że się o niego śmiertelnie obawiam.
— Ja się uż bać przestałem — rzekł stary — bom pewny ak że ży ę, że go uż nie
zobaczym, tak ak kamień w studnię, szuka że go na dnie.
Stary westchnął, pomilczał, głowę spuścił na piersi i powoli usypiać zaczął, Anusi
gorące łzy puściły się z oczów, wstała i rzuciła się szlocha ąc na kolana przed obrazem.
— O mó Boże — zawołała składa ąc ręce z zapałem — nie da mu ginąć w skalaniu
i grzechu, uratu go dopóki nie zgubi duszy, ocal go, eśli nie dla zasług ego, to przez
cnoty te święte staruszki, która się tam modli za niego!
Ledwie po północku niepokó dał e usnąć. A we śnie zdało się e , że klęczała u nóg
starościne , w e poko u — na dworze była znów wiosna zielona i słońce złocistemi migało promieniami, kanarek śpiewał w klatce w zawody ze słowikiem na bzowym krzaku
— starościna modliła się z twarzą pogodną, odwróciła się uśmiechnięta weselem nie
ziemnskiem ku biedne Anusi.
— Nie płacz — rzekła cichym, barǳo cichym głosem — nie płacz ǳiecię mo e, i nie
bó się niczego, ty edna wyratować go możesz, i ty go uratu esz.
— Ja? droga pani, a akżebym to mogła uczynić? spytało ǳiewcze — dałabym chętnie
życie, lecz na cóż się ono przyda?
— Nie trzeba życia two ego, dość bęǳie trochę serca, pracy i odwagi. Ty musisz ztąd
wygnać się do Warszawy, by go z odmętu wyciągnąć. Ja za was obo e modlić się będę
i obo gu pomagać.
Ledwie tych słów, których z uwagą rozczulona słuchała Anusia, dokończyła staruszka,
asne e oblicze rozpłynęło się w promieniu słonecznym, zdawała się mienić w prze rzystą
mgłę asną, ulatywać, oddalać i niknąć; pokó pociemniał, osmutniał, Anna u rzała go nie
akim był wprzód, ale akim go co ǳień widywała — pustką grobową. Zima przysunęła
się pod okno i śpiewy ucichły. ǲiewcze zbuǳiło się, myśl ma ąc pełną snu tego, który
e utkwił w pamięci, ak rozkaz z niebios zesłany. Nie zmrużyła uż oczów i wstała ranie
niż zwykle. Ale ak o cu powieǳieć co tylko snem było, ak u niego wy ednać pozwolenie
wy azdu i pociągnąć go za sobą?
Anusia wahała się, ǳień za dniem uchoǳił, co chwila wrażenie snu się zacierało,
niepodobieństwo stawało w oczach wyraźnie — zamilkła wreszcie, myśląc że to było
marzenie chorego serca, nie głos z nieba, co ą za nim w pogoń wysyłał.
— Cóżbym a tam poczęła — mówiła w duchu łamiąc się z pragnieniem i strachem
— a biedna, słaba, sama edna! ak go wyrwać z tych niebezpieczeństw, ak od nich
zasłonić? Gǳie siły i męztwo po temu?
I sen ów rozniosły dumy na skrzydłach szarych, a Anusia znowu płakała niespoko na.
I edne nocy gdy po łzach usnęła, u rzała się powtórnie w poko u starościne rozwidnionym wiosną, staruszka sieǳiała przed nią w swem krześle z twarzą pogodną ale
surowszą.
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— Ty płaczesz eszcze ǳiecko mo e, odezwała się do nie , a nie chcesz posłuchać głosu
mego… ty edna przecie uratować go możesz. Przeżegna się krzyżem Pańskim, pó ǳie
za tobą Anioł stróż i modlitwy mo e — a śmiało w imię Boże!
I cień znikł znowu rozpływa ąc się w obłoku, u rzała go ak ulatywał pod niebiosa, ak
w nie asnemi wchoǳił wrotami. Ale eszcze wahała się Anusia, w kilka tygodni sen się
powtórzył raz trzeci. Uzbro ona więc odwagą nową, Anna wstała postanawia ąc wszystko
uczynić co można, by do Warszawy się dostać.
— Będę — mówiła w duchu — ścigać go okiem niepostrzeżona, zakryta, śleǳić,
upatrywać, a uchowa Boże nieszczęścia, może potraﬁę go ratować, przychoǳąc z umarłe przestrogą, z pomocą drobną ale serdeczną. O! gdybym go potraﬁła wyrwać ze szponów tych luǳi co go uż otoczyć musieli‼ Nie! on nie zginie, a nie dam mu rzucić się
w przepaść. A potem, wstąpię do klasztoru i spoko na o niego, modlić się będę i płakać
po nim do śmierci — bo nikt, nikt go tak kochać nie bęǳie!
Ale ak było o ca nakłonić, ak pociągnąć za sobą starego, co z krzesła ledwie się chciał
dźwignąć, resztę życia uprzykrzonego snem zbywa ąc?
Anusia nie mało sobie nałamała głowy od czego tu zacząć, ale westchnąwszy do Boga
i rozdobruchawszy wprzód o ca, ednego wieczora, zagadła go z nienacka.
— Mó kochany o cze, akby to dobrze było i wesoło, żebyśmy po echali odwieǳić
stry a w Warszawie. Przyznam ci się że mi tu trochę nudno, a i ty się nie bawisz. Wszak
by to nieźle było, nieprawdaż?
Sieniński popatrzał wielkiemi oczyma i przeżegnał się w milczeniu.
— A co tobie w głowie? — zapytał — toś ty wiǳę oszalała, zachciewa ci się podróży. Czy to ty podczaszyna czy podczaszanka? Dobrze nam tu cuǳy chleb eść, warzone
i pieczone nie rozwiązu ąc worka, to siedźmy i nie ǳiwaczmy. Jeszczeby czego nie stało,
żebym i a z tobą oszalał i zakasawszy poły ruszył do Warszawy.
Anusia zamilkła, spoǳiewała się tego, ale myśl była rzucona, reszta zależała od Boga,… okoliczności… powolnego przekonania. Nie zrażało ą wcale oburzenie starego, który syczał, gderał i drwił z córki dopóki nie usnął.
Naza utrz Anusia swo e.
— Śmiałeś się tatku ze mnie — zawołała — i może miałeś powody, ale doprawdy
nie tak to a głupio mówiłam. Ot, wy się tu postarze ecie przed czasem, tam byście się
rozruszali, ożyli, przypomnieli lepsze czasy. A co się tycze kosztu — uściżby nam tam brat
kawałka chleba nie pożałował, a tute sza pensy ka i ordynar a grac alisty, zaoszczęǳiłaby
się, byłby to czysty zysk.
Sieniński pokręcił głową.
— A aki z nie ﬁlut — rzekł — no! no! uż mi się wyrachowała z czystym zyskiem.
A któż ci powieǳiał, że brat nie pożału e, to skąpiec akiego świat nie wiǳiał.
— Stary kawaler, bezǳietny, choć oszczędny, dla swoich nie poskąpi pewnie.
— Jak to nie? czemu nie? poskąpi, bo mu miło skąpić — rac i nie pyta . Darmoby
może aki tyǳień pokarmił, a dale skwaśniałaby nam strawa od humoru gospodarza.
— Ja nie sąǳę — odpowieǳiała Anusia — albo to taka ak a gosposia, na nicby mu się nie przydała? toćbym za nasz chleb odpracowała; wprowaǳiłabym mu ład,
oszczędność, gospodarstwo.
— Ot, akto znać że asanna mego brata nie znasz; a emu to na co? czy to myślisz że
on gospodaru e? — Wiemci a sam i od luǳi ak ży e. Kupi zrana bułeczkę za trzy grosze
i mleka za dwa, to ma śniadanie, na obiad pó ǳie, za osiem groszy ﬂaków spaku e i syt
— w spiżarni mu szczury gospodaru ą…
Anusia pokiwała główką, źle się e wiodło, ale nie zrozpaczyła.
— Choćby i tak — rzekła — albo to mu nie rozweselim samotności, wszakże to coś
warto?
— Albo to w mieście może kto być samotny, emu spokó potrzebnie szy mo e ǳiecko
— mało mu tam nahuczą pod oknami, a zechce luǳi, to tylko na ulicę wy ść.
— Toć kogoś kochać potrzebu e, a niema.
— A! a! — zaśmiał się stary — a siebież on nie kocha za wszystkich⁇ i szkatułkę
drugą?
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Anusia dała pokó , czekała trzeciego wieczora, a gdy zmierzchało, póki stary się nie
zdrzemnął, znów rozpoczęła o Warszawie.
Sieniński uż splunął.
— I co to znowu, czy uż temu końca nie bęǳie? — zapytał — a toć się wiǳę uwzięła
bzdurstwem mi głowę męcić?
— Daru tatku, ale wiesz, że kobiecie ak się czego zechce…
— To aż kańczugiem wypęǳać trzeba ochotę.
— Tego się a nie bo ę — uśmiechnęła się Anusia — wyszliśmy z tych czasów, kiedy
bić było potrzeba, a uż nie ǳiecko.
— A a sił w ręku nie mam! — westchnął starzec.
— Ale doprawdy — dokończyła córka — a się nie wyrzekam te myśli, żeby echać
do Warszawy.
— Bo ę się żebyś na tem nie sﬁksowała — mruknął Sieniński — co ci to est?
— Zważ tylko o cze, akbyś ty się tam przydał podczaszycowi: tam go obsiedli oszusty,
próżniacy, darmoz ady, karciarze — sam w nim przeczuwasz żyłkę do utraciuszostwa,
strzeż Boże, przyplącze się co gorszego? Czybyśmy naówczas przydać mu się nie mogli?
— My? albo to nas posłucha?
— Ciebie o cze? czemuż nie, pewna estem bo cię zawsze kochał.
— A i a go kocham, tożem go na ręku wypiastował! — mruknął z westchnieniem
stary.
— Wiǳisz o cze, westchnąłeś, żal ci go, a poratować nie chcesz?
— Nie chcę‼ a nie chcę? Radbym z duszy, ale co może taki ak a człowiek, zestarzały
i bezsilny?
— Przy pomocy Boże , wiele — żywo odparła Anusia, wiǳąc, że nareszcie traﬁła na
czułą strónę — estem pewna, że tybyś mu wiele pomógł? że tybyś go ocalił!
Stary się głęboko zamyślił.
— Da my temu pokó — rzekł — to nad siły nasze, porwiemy się, nie podołamy,
śmiechu tylko narobim a sami zginiemy — nie krwaw mi serca.
I zamilkł. — Teraz uż pewną była Anusia, że potraﬁ dopiąć swego; odkryła w nim
bowiem prawie niespoǳianie, przywiązanie do podczaszyca, i wieǳiała uż w co bić może.
Nie dała więc staremu poko u ani na chwilę, wymógłszy naprzód obietnicę zastanowienia
się nad tym, późnie pół-przyrzeczenia, potem słowo że po adą, nareszcie naznaczenie
nawet dnia wy azdu.
Cudem to było prawie, takie tam cierpliwości potrzebowała, takiego wytrwania,
uporu, by starca przywykłego uż do spoczynku i rozmiłowanego w próżnowaniu, wyciągnąć z kątka, który polubił, z którego się przez lat kilkaǳiesiąt nie ruszył. Naprzód
tedy zebrał się stary napisać do brata do Warszawy, rad barǳo w duchu, że trzeba bęǳie
na odpowiedź czekać; ale rychło akoś uwinęły się poczty i list odebrał, któryby może
zataił, gdyby nie szedł na ręce Anny. Brat nie zapraszał go barǳo, ale też nie odpychał,
owszem oﬁarował dwie izby w dworku komornem, to est za zapłatę, ciesząc się że bęǳie miał z kim wieczorem pograć w warcaby i posieǳieć przy świecy nie płacąc za nią.
Wcześnie też zamówił sobie stół u Sienińskiego, i widać było z pisma że w rachunku
musiał się barǳo pilnować. Serca tam było niewiele, ale trudnoż go się było spoǳiewać
od niezna omego. Anusia czyta ąc list, bo okulary o ca akoś się były zawieruszyły tak że
ich wyszukać nie mógł, umiała w nim wyczytać co chciała, a ominąć co się e zdawało
niebarǳo potrzebne. Sienińskiemu zaczęła się coś podróż uśmiechać, i naza utrz poszedł
opatrzyć stary swó wózek, na mować konie u żydka arendarza, myśleć o zapasach na
drogę.
Przygotowania te trwały ze dwa tygodnie, gdyż im bliższy był ǳień wy azdu, tem stary
więce wyna dywał trudności, a na ostatku co tylko miał chciał zabierać z sobą. Ledwie go
Anusia nakłonić potraﬁła, by zostawił rupiecie, a co pilnie sze tylko wziął z sobą. Potem
znów żyd nie był gotów, wózek rozeschły wymagał naprawy, i nie rychło się wybrali.
W ǳień wy azdu, Anusia poszła raz eszcze do poko u staruszki, aby ą modlitwą za
e duszę pożegnać, klękła we łzach u krzesła, złożyła ręce i gorąco poczęła wzywać Boga
na pomoc, bo e odwagi znów brakło.
Ale uż nie czas cofać się było: podniosła oczy, wstała i przechaǳa ąc się po pokoach starościne kilka razy chciała każdy kątek pożegnać, niespoǳiewa ąc się powrócić.
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Wszystko dla nie pełnem było wspomnień z tych nieocenionych lat ǳieciństwa, które
są tak drogie gdy miną!
Zaglądała wszęǳie, całowała sprzęty, na nie eden łza upadła, nie było kry ówki, kącika
do którychby nie za rzała, a w każdym, boda garstka pyłu, boda odrobina ziarna dla
ptaszków, zeschłe kwiecie, papier zmięty, ręką staruszki zapisany, do łez ą rozrzewniały.
W ścienie była szafeczka w które starościna zwykle trzymała łakocie dla ǳieci, to est
dla Michasia i Anny; ztamtąd to przychoǳiły gruszki, śliwki suszone, latem owoce lub
cukierki. Annie chciało się raz eszcze za rzeć do te pamiętne szafeczki, do które nikt
może nie zaglądał od śmierci starościne . Jak-że się zǳiwiła u rzawszy na półce wśród
pudełek nietkniętych, w których myszki gospodarowały w resztkach słodyczy — papier
akiś zapisany.
Chwyciła go z trwogą — i krzyknęła, wiǳąc swe imię na wierzchu ręką staruszki
napisane. — Dla Anusi Sienińskiej mojej poczciwej wychowanki. Niech ją Bóg błogosławi.
Z początku ze łzami, z bĳącem sercem nie mogła nic prócz słów tych wyczytać,
w ostatku otworzyła pismo i znalazła w nim maleńki krzyżyk i błogosławieństwo.
Iǳiesz w świat mo a Anno — pisała starościna — idźże z krzyżem świętym i mo em
błogosławieństwem. Niech go ci Bóg uǳieli i Matka Jego na każdym kroku ciężkie drogi
życia. Śmiało z niem ǳiecko mo e, a wy ǳiesz cało i zwycięzko; a się za ciebie modlić
będę i z góry strzeǳ ciebie. Niech cię Bóg prowaǳi w Imię O ca i Syna i Ducha Świętego
Amen.
Tych kilka słów zdawały się skreślone akby z przeczuciem chwili, w których Anna
znaleźć i przeczytać e miała — pokrzepiły ą i dodały odwagi. Ucałowawszy, schowała
drogą tę pamiątkę i weselsza ochoczo zbiegła do o ca.
Pożegnanie z Głuszą było smutne i długie, popłakali się luǳie, stary rozszlochał na
dobre. Anusia nieprzytomna prawie siadła na wózek, i żydek popisu ąc się końmi na ętemi,
w galop ruszył z brukowanego ǳieǳińca.
Popęǳiły konięta lecąc z kopyta ak luǳkie uczucia, które z mie sca czwałem się ruszą,
a po chwili z kłusa w stęp, ze stępa w spoczynek przechoǳą. Stary Sieniński z łez przeszedł
do gderania, ak się to zwykle ǳie e. Anusia znowu płakała, a Abramko wiokał, cmokał,
popęǳał, i wkrótce pałac i dworskie budowle znikły im z oczów, a szeroki świat straszny,
wielki, rozwinął się przed niemi milczący, posępnemi obszary otacza ąc podróżnych.


Rok z okładem minął od czasu akeśmy rzucili podczaszyca rozpoczyna ącego życie nowe
w Warszawie, a rok ten mignął mu szybko niepostrzeżony, lecz akże wielkie sprowaǳił
zmiany. Często z człowiekiem ǳie e się ak z owym ba ecznym kameleonem — włóż go
w chustkę białą, pobiele e, posadź wśród zielonych liści, zielonym się stanie, czarna go
ziemia poczerni. Tak i tu było właśnie: podczaszyc wziął na siebie barwę wieku i mie sca,
z na większą łatwością zastosowu ąc się do rozwiązłego a miłego towarzystwa które go
otoczyło.
Szybkim krokiem szedł po droǳe powoǳeń światowych, coraz głębie w zepsucie,
wziętość i sławę akie się chciał dorobić. Chwycił się był i porzucił kilka kobiet wyższego
towarzystwa od starościne począwszy która go odżałować niemogąc, a ustąpić zmuszona,
próżno starała się eszcze oǳyskać. Wszystkie namiętności śpiące dotąd, bu nie rozwinęły
się w Ordyńskim, bo nikt ich nie hamował — bawił się, kochał ak kochano w XVIII
wieku, grał szalenie i szalenie tracił.
Labe Poinsot przez Ryxa, któremu skuteczne dał lekarstwo na różę w nogach, na którą
nieustannie cierpiał starosta Piaseczyński, potraﬁwszy sobie wyrobić mie sce przy dworze
królewskim, wpół roku opuścił Ordyńskiego, ma ąc go za dostatecznie przygotowanego
do wy ścia na świat o własnych siłach. Michał korzysta ąc z większe eszcze swobody, ze
stosunków które porobił, przykładem innych ął się naprzód postawienia domu swego na
stopie odpowiednie . Nie zważał wcale na koszta akie to za sobą pociągnąć miało, sąǳąc
ak wszyscy bogaci młoǳi luǳie, że pieniąǳ wyczerpać się nie może.
Naprzód więc nabył kamienicę na Krakowskiem przedmieściu chcąc być w pośrodku
miasta, a Zugh i Merlini przerobili mu ą na gustowny pałacyk z ogrodem, w którym
nie brak było ani mostków na suchym rowie, ani grot z przywiezionych zdala kamie   Djabeł



ni, ani nawet wodotrysku zasilanego kilką wiadrami wody wiślane . Cuda te ogromnie
kosztowały; zachciało się eszcze podczaszycowi w kątku mieć ogródek z drzew karlich
i zabawkę podobną ulubione księciu ex-podkomorzemu, który maleństwami się otaczał,
i to także urząǳił na poǳiw szczęśliwie.
Z pośpiechem przysposobiono mu dom, sta nie, oﬁcyny, wszystko co do wygody
posłużyć mogło. Poprowaǳiła za sobą ta zmiana nowy skład dworu, pomnożenie sług
i wydatków, ale Ordyński brnął śmiało: przy ął kucharza Francuza, uzapasił piwnicę, ściągnął konie wierzchowe, sprawił cug tarantów przepyszny, kupił karykl modny, przy ął
murzyna, ustroił anczara i zaczął żyć co się zowie po pańsku.
Wszyscy smakowi ego, wykwintności i inwenc i poklaskiwali, nikt wstrzymać nie
myślał, sąǳąc że go na to sta e. Dom podczaszyca stał się wprędce ednym z tych, do
których zbierała się młoǳież na świetnie sza, nawet książę Józef kilka razy zaszczycił go
odwieǳinami wieczornemi.
Rzadki był ǳień żeby nie oświecono pałacyku i nie spoǳiewano się gości; stoły gry
nie próżnowały nigdy, hulanki nieraz przeciągały się do dnia białego. Ordyński uprze my,
miły, uśmiechnięty, dowcipny, używał dotąd młodości nie spotkawszy na swe droǳe
ani zawodu, ani przykrości, ani chmurki… każde ego życzenie spełniało się czaroǳie sko
i zdało mu się, że to co luǳie zwykli pleść o nieszczęściach, przeciwnościach, boleściach,
i t. p. pochoǳić musiało ze złego humoru i ǳiwactwa; słowem nie po mował, by komu
gorze od niego być mogło.
Aż lubo było spo rzeć na tę ﬁz ognomią roz aśnioną, promienistą i zupełnie szczęśliwą.
Wprawǳie rok ten znacznie ostuǳił młoǳieńca, zobo ętnił go, odmienił, ale nie było
w nim ani edne burzy któraby asne dni słoneczne zciemniła, choć nie było i pragnień
namiętnych — spoko nie używał z zaufaniem w swoim losie.
Z ǳiecka nagle prawie stał się do rzałym człowiekiem, tak szybko przeskoczył w gorączkowym życiu kres co przeǳiela ǳieciństwo od męskiego wieku, pożera ąc całą młodość w kilkunastu miesiącach. Młodość nie est-li to wszystkiego naǳie a i pragnienie?
nie est-li to asno-wiǳenie świata w idealne szacie, miotanie się ku niemu z otwartemi
rękami i gotowość do boleści, do oﬁary, do wszystkiego co czuć da e życie? Starość nie
est-li utratą naǳiei i pragnień? Michał nie przestał eszcze pragnąć i używać, ale nadto
się zbliżył do świata, by go mógł inacze wiǳieć ak czarno i zimno-rzeczywistym. Był
to uż człowiek chłodny głową i sercem, temperamentem namiętny, a świat po mu ący
tak pospolitym, czczym i brudnym, że strach było go posłuchać, żal na niego spo rzeć.
ǲiwną sprzeczność stanowiła ego młodość rzeczywista, z tem sztucznem zestarzeniem
i zużyciem serca i głowy.
Dwóch nieodstępnych przy aciół szli z nim krok w krok. Jenerał który przywiązał się
do niego, bo nigǳie łatwie eść, pić i pożyczać nie mógł, i cavaliere Fotofero, który zawsze pota emnie widywał się z podczaszycem coraz większą otrzymu ąc nad umysłem ego
przewagę. Pierwszy poraǳił mu postawienie domu na stopie poważnie sze , i sam urząǳił
niektóre ego części stręcząc mu kucharza, sławnego Rondeau, który służył u Ogińskich,
wybiera ąc wina, prawie zawsze dysponu ąc obiady i podwieczorki, które też na regularnie co ǳień z adał, eżeli go gǳieinǳie przysmak aki nie zwabił. Prawda, że też za to
służył podczaszycowi w sprawach potocznych, posłował, choǳił, często barǳo zręcznie
pomagał w umizgach odciąga ąc niepotrzebnych świadków; w czerpiąc z kieszeni pupila,
czynił to z pewnem umiarkowaniem, zawsze in extremis tylko, wyrachowawszy że mu ta
pomoc na długo służyć bęǳie mogła.
Cavaliere, który ta emniczą grał rolę przy podczaszycu i nigdy nawet na próg domu
ego przy luǳiach we ść nie chciał, widywał się z nim coǳień prawie na ulicy, w ogroǳie,
wśród prze ażdżki, ale sam na sam. I on też raǳił, pomagał, rozweselał, żartował, podochacał, a podczaszyc teraz zna dował go ednym z na przy emnie szych i na rozumnie szych luǳi akich poznał w Warszawie. Pomimo usilnych nalegań Ordyńskiego cavaliere
Fotofero nigdy do niego nie przychoǳił przy gościach, rozmaite da ąc powody ukrywania się swego. Donosił on podczaszycowi z nowinek mie skich co go obchoǳić mogło,
a czego inacze dowieǳieć się było niepodobna, ułatwiał mu pożyczki pieniężne, zachęcał
do gry, do hulanki i śmiał się zręcznie z tych co inacze życie wiedli. Podczaszyc zawsze
upatrywał w ego twarzy osobliwsze, uderza ące podobieństwo do szatana w obrazie Ś.
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Michała, ale się uż na nią nie wzdrygał, pierwsze doznane uczucie zowiąc ǳieciństwem
i śmie ąc się z niego; teraz owszem w rysach Włocha zna dował coś wielce dowcipnego,
akąś cechę rozumu, wyraz potęgi i charakteru.
Przy wy eźǳie matki podczaszyc był eszcze na stopie młoǳieńca, który nieśmiało
w świat zagląda, teraz uż przeszedł do luǳi ma ących w nim prawo obywatelstwa. Należał do wszystkich zgromaǳeń, wieǳiał co się ǳiało na każdem, nie było bez niego
zabawy, liczono go do na świetnie szych gwiazd młoǳieży. Nie było bowiem, w całem
znaczeniu ówczesnym wyrazu, człowieka lepie wychowanego do świata ak on — celował we wszystkiem co mogło oǳnaczyć tego roǳa u pracowitego próżniaka. W grze nie
było nadeń spoko nie przegrywa ącego ogromne summy, ani wygrywa ącego grzecznie
i mnie chciwie; tańcował ak bóg tańca, śpiewał barǳo przy emnie ancuzkie piosenki, grał na ﬂecie który był ulubionym mężczyzn instrumentem, może przez małpiarstwo
Fryderyka, na klawicymbale także z pewną wprawą i biegłością, eźǳił konno niezbyt
mocno ale prześlicznie, powoził się w whisky po mistrzowsku, umiał z pa ęczyny wysnuwać rozmowę niby ożywioną i utrzymywać ą pół dnia, ak akrobata szpadę na palcu,
nieda ąc e upaść nigdy; z kobietami był u mu ące słodyczy i grzeczności, z mężczyznami
naǳwycza zręczny, a w potrzebie stawał na szpady i pistolety ile razy było potrzeba, niezmruża ąc oka. Miał przy tem zna omości tyle, że mógł uchoǳić za znawcę i dilletanta
w rzeczach literatury i sztuki, udało mu się niekiedy nawet sklecić wierszyk ancuzki…
czegoż więce było potrzeba by sobie wziętość pozyskać? Kobiety przepadały za podczaszycem, mężczyźni go powszechnie lubili, wiodło mu się, ǳiwnoż — że głowa nareszcie
od tego wszystkiego zawrócić się musiała? Nie ma ąc żadne roli polityczne w czasie,
w którym ciężko e było nie mieć, Ordyński trzymał z dworem i z nim się przechylał
w tę i ową stronę za okolicznościami. Wzdychał nad nieszczęściami kra u, utrzymywał,
że nic uż poratować go nie mogło, przepowiadał nawet nowe klęski, a bawił się wesoło
akby nic więce do czynienia nie pozostawało, marzycielami i zapaleńcami zowiąc tych
co poczynali inacze . Se mowe narady, które się ciągnęły eszcze, zastały go pieczeniarzem
w początku i dotąd tem imieniem chrzczono go eszcze z powodu uczęszczania do dworu
i przy aźni z enerałem. Ze wszystkiemi ednak stronnictwami był mnie więce dobrze,
przy mował u siebie każdego, nie zaǳierał się z nikim; u Lucchesiniego bywał, uczęszczał do pana Hayles, do Małachowskiego, do Sapiehy, Ogińskich i Potockich, do posłów
różnych party . A że wszyscy wówczas, nawet luǳie poważni i surowsi, lubili się bawić
i po troszę hulali, a dom podczaszyca należał do na wygodnie szych męzkich, schoǳono
się do niego ak na neutralne stanowisko, opinią zrzuca ąc z płaszczem w sieni.
Gospodarz też nigdy nie napomknął nic coby się stać mogło powodem do waśni —
mówiono o kobietach, o mie skich wypadkach, o obo ętnych drobnostkach, zabawach,
grze i t. p.
Po starościnie, która cały miesiąc używała na zupełnie szego tryumfu i włóczyła ze
sobą podczaszyca ak zwyciężca niewolnika — Ordyński zaprzągł się do wozu owe piękne pani, chciał potem prze ść pod sztandary Lucchesiniowe , ale go nie dopuścił uż
poseł Inﬂantski który zupełnie ą opanował, i choć nie raz zagryzała go kaprysami i napawała zazdrością, stale trzymał się przy nie . Luǳie złośliwi mówili, że u żony posła
szukał mater ałów do gazety którą wydawał. Z kolei podawały sobie Ordyńskiego lekkie
piękności ówczesne, a on w tym wrzątku nieznużony, przechoǳił od edne do drugie
z obo ętnością młoǳieńczą, dowoǳącą, że albo nie miał serca, lub go nic eszcze obuǳić
nie mogło.
Frascatella z razu była trochę zaniedbaną, potem znowu począł do nie pokry omu
uczęszczać, ale przekonawszy się, że tu cięże daleko idą miłostki niż na wielkim świecie, powtórnie do nie zobo ętniał. Ona zawsze równie dlań okazywała się sympatyczną,
smutnie pogląda ąc na życie, w które się rzucił przykładem drugich.
Wśród otacza ących ą w zepsutym czasie na zepsutszych istot, naśladu ących na małą skalę bezwstydy głośnych du Thé, Guimard, Clairon i tylu innych — Frascatella była
istotnie czemś fenomenalnem, i nikt e po ąć nie mógł. Posąǳano ą o wyrachowanie,
o szalbierstwo, o skrytość, a nikt posąǳić nie chciał nawet o poczciwość i cnotę. Gdy e
w końcu nic dowieść nie było można, rzucono ą ak nierozwiązaną zagadkę, omĳa ąc ruszeniem ramion obo ętnem. Podczaszyc swo ą młodością i naiwnością początkową, może
wǳiękiem i świeżością ǳieciństwa z którem przy echał, za ął był widocznie tancerkę,
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która ak z niczem tak i z tem nie taiła się wcale; prześladowano ą Ordyńskim, śmiała
się tylko, ale gdy poczęto napastować go by się pochwalił na akie był stopie z tancerką, podczaszyc akkolwiek chciał, nie mógł przyznać się by poufalszy nad drugich zyskał
u nie przystęp. Frascatella do ostatka nie skrywała przed nim, że się e podobał, że ą
za mował, ale ile kroć chciał się przybliżyć, pokazywała mu sztylecik u pasa, a co gorze
robiła się tak surową i poważną odsyła ąc go do pań większego świata nic niema ących
uż do stracenia, że Ordyński gniewny cofać się musiał.
— Więc mnie chyba nie kochasz? pytał podczaszyc.
— I owszem, dla tego może właśnie że kocham, odpycham.
— Wyzna , że to szczególna miłość.
— Ja kocham po swo emu!
Podczaszyc nie był dotąd przywykły do te teor i, bo żył w świecie któremu się o nie
nie śniło, zżymał się trochę, ale zapomniał prędko o ǳiwaczce Frascatelli.
Wszakże drażnił go ten opór, i ile razy na pamięć mu przyszła, powracał do nie znowu,
by znów pó ść z niczem i wstydem.
W chwili gdy go chwytamy tak zmienionym i wykształconym, podczaszyc za mował
się barǳo gorliwie nowem na horyzoncie z awiskiem. Była to świeżo przybyła ze wsi
żona wo ewody K…, od lat trzech zamężna, która cały ten czas spęǳiła w Paryżu i po
raz pierwszy w Warszawie z awiła się w całym blasku świeżych wǳięków, z urokiem aki
u nas każdemu nada e otarcie się o obczyznę. Choć wychowana w kra u i ubogich roǳiców córka, nabrała pani wo ewoǳina i tonu i powagi pańskie , a że była prezentowaną
na dworze Ludwika XVI, że miała szczęście być zapraszana przez Polignac’ów i Mar ą
Antoanettę na wie skie zabawki do Trianon, że z e męża śmiano się tam trochę bo się
po polsku nosił, a do króla Ludwika prawił po łacinie z dodatkiem Mościerǳieju i t. d.
i t. d., słowem, że się otarła o to co dawało ton Europie, przy ęto ą w Warszawie ak
zstępu ące z obłoków bóstwo.
Para to była wielce niedobrana, pocieszna barǳo, ale szczęśliwa. Wo ewoda z antenatów pan, był może śmiesznie szym w Paryżu, ale w kra u z wielu względów zasługiwał
na szacunek, bo w nim eszcze tlała resztka uczuć które dawnie kra ożywiały. Niemłody
uż człowiek, owdowiawszy po pierwsze żonie która mu nie zostawiła potomstwa, ożenił
się po raz drugi z ubogą panienką wychowaną trochę w kącie, a trochę na dworze księżne enerałowe ziem Podolskich, i w tem wielki błąd popełnił. Panna Karolina miała
wszystkie wady, których tylko nabyć można przez złe, niedokończone i sentymentalne
wychowanie, a że wo ewoda był do nie ak młokos a racze ak starzec przywiązany ślepo i szalenie, wiǳąc może błędy, nie miał serca ani ich skarcić, ni próbować poprawić;
wo ewoǳina robiła co chciała, ciągnąc go za sobą ak poszłuszną oﬁarę.
Jednego tylko wymóǳ na nim nie mogła, żeby sobie wygoliwszy łeb nałożył perukę,
a kontusz zmienił na pludry i aczek. Zaraz po ślubie zaciągnęła go do Paryża i do Włoch,
gǳie uż powoli cugle sobie puszczać zaczęła, a trzy lata wysieǳiawszy za granicą, gdy we
Franc i gorąco być poczynało, powróciła do Polski, wprost uda ąc się do stolicy — bo wsi
nie cierpiała.
Można sobie wystawić, akim ro em otoczyła ą młoǳież, dla które z awienie się nowe gwiazdy było wielkim wypadkiem w życiu próżniaczem. Poznano od razu, że chętnie
hołdy czcicieli przy mować bęǳie: głośny e pobyt w Paryżu, o którym wiele mówił książę Nestor, ręczył za to. Sapieha rozpowiadał na ucho każdemu o tem, kto chciał słuchać,
bo mu w listach donosili przy aciele o każdym e kroku. Stanęli tedy do walki zapaśnicy,
a podczaszyc w ich szeregach. Wkrótce widocznie faworyzowanych zostało dwóch tylko, Rybiński poseł, bliski krewny, czy synowiec biskupa ku awskiego, młody człowiek,
który nie tyle rozumem i innemi przymioty, co naǳwycza ną celował pięknością, i nasz
Ordyński.
Wo ewoǳina była, ak wiele pań świeżo wzniesionych na stanowisko w świecie o akim ledwie marzyły, trochę dumna z losu, który swym przymiotom przypisywała, a tem
większą pragnąc okazać się panią, im mnie ku temu miała prawa, trzymała się wszystkiego co e równe czyniły, gotowa iść za ich przykładem, dale niż sumienie pozwalało.
Cieniuchna, celu ąca ﬁgurą, zgrabna, zwinna, żywa, wo ewoǳina w wyrazie twarzy i czarnych ogromnych oczu, miała aż do zbytku wiele dumy i surowości, nada ąc tem sobie
powagę, które brak czuła może w duszy.
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Dbała barǳo o zachowanie na drobnie szych prawideł etykiety aż do przesady, przywiązana do wykwintnego stro u, do mody nawet w na mnie znaczących aszkach, chciała
być wyrocznią wszystkich w tym przedmiocie. Zresztą, była to przy łatwe mowie, przy
wielkim wǳięku snycerskim, główka pusta, za ęta gałgankami — serce nie miało się
czasu odezwać. Męża wiodła nieznacznie, i dawał robić z sobą co chciała, ale zawsze miała
minę posłuszne małżonki, rozkazu ąc pokry omu. Poczciwy ten człowiek, z wielką dumą
rodową, nie zbyt wzniosłym umysłem, ale z charakterem szlachetnym i ma ącym stronę
piękną — nie wiele się trwożył o żonę. Wieǳąc że wiek wymagał pozorów płochości,
nie przypuszczał by żona ego, którą miał za istotę wyższą, zniżyła się do akie ś występne
intrygi; miłostki prawie publiczne były tak pospolite, że na nie nikt nie zważał.
Otwarcie domu ich w Warszawie, na chwilę zachwiało wieczorami starościne małogolskie i Opeckie , rzucili się tam wszyscy, ale na wstępie znaleźli tyle ceremoǌi, stopniowań praktyk dworskich i wymagań etykiety, że większa część zupełnie się cofnęła,
a inni zrzadka się tylko pokazywali.
Rybiński i podczaszyc dotrzymywali placu przy świetne gwieźǳie nowe , a ostatni
nawet nie zląkł się wo ewody, który go solennie nuǳił powagą swą, polszczyzną, łaciną
i starym sposobem po mowania rzeczy. Ordyński zdawał się więce za ęty wo ewoǳiną,
niż kiedykolwiek którą z tych pań co go sobie wyrywały. Czy mu zabiło serce? czy szlachetnie sze obuǳiło się przywiązanie, czy po prostu była to tylko fantaz a i próżność?
nie wiem. Rybiński równie uparcie stał w mie scu nie ustępu ąc mu kroku, bo kochał
istotnie, a niewielkie będąc głowy, uczucia miał gwałtowne, pas a zaczynała uż w nim
dochoǳić do szału niemal. Dwa współzawodnicy mierzyli się oczyma, ścigali myślą, ale
pozostali z sobą w stosunkach grzeczności zimne ak wprzódy. Wo ewoǳina nie zdawała
się żadnego wyróżniać szczególnie, trzymała obu na uwięzi, co naturalnie każdy z nich
przypisu ąc wpływowi antagonisty, ątrzył się i burzył wewnętrznie.
Tak stały rzeczy, w chwili gdy znowu chwytamy podczaszyca z nową twarzą, z nową
duszą, ściga ącego szczęście, gǳie go nigdy nie było.


W domu podczaszyca zebrało się ak zwykle wieczorem liczne towarzystwo, grą szczególnie ściągnione. Czy to skutkiem akie ś obo ętności gospodarza, czy niedomyślności
ego, dozwalał on w domu swoim zakładać co wieczór banki luǳiom wielce pode rzanym,
przybłędom z końca świata, tym właśnie i podobnym akich wiǳieliśmy uż u księcia
podskarbiego, okrzesanym ﬁlutom, w których obﬁtowały wszystkie stolice XVIII wielu,
a do Polski szczególnie zwabiły pieniąǳe i sława rozrzutności nasze .
Jednym z na poufalszych teraz był tu ów Włoch, u podskarbiego zaprezentowany
przez cavaliere Fotofero, który był u podczaszyca ak we własnym domu. Szczególnie szym
akimś zrząǳeniem, Ordyński gra ąc z nim sam prawie wygrywał, czasem okroiło się coś
enerałowi, reszta gości nieszczęśliwie wychoǳiła, i wielkie sumy często zgarniał bankier.
Był to człowiek barǳo starannego wychowania, i znać bywalec na wielkiem świecie, kawaler dwóch akichś mitologicznych orderów, których wstążki różnobarwne nosił
w pętlicy, mówiący niemal wszystkiemi ęzykami, słodki ak lukrec a, uprze my, zresztą osłonięty ta emnicą, bo nikt o przeszłości ego nie wieǳiał słowa. Zwał się Cerulli,
mieszkał zrazu w pałacu Potkańskich u księcia podskarbiego, ale gdy na niego spadło
obwinienie i gdy go przytrzymano, wyniósł się ztamtąd ostrożnie, na ął sobie lokal obszerny i dawał świetne wieczory. Że zaś do niego ako do cuǳoziemca i niezna omego
mało kto przychoǳił, wolał grywać u podczaszyca.
Na pozór niema ący żadne pas i, zimny, niezbadany, z we rzeniem, które spotykał
każdy wycelowane ku sobie niespoǳianie, nie mogąc zmusić by się otwarcie ze wzrokiem
ego zmierzyło; Cerulli dla Ordyńskiego był czuły, przy acielski, ale zbyt może narzuca ący
się ze swo ą poufałością, traktował bowiem podczaszyca na stopie równości. Znosił to
gospodarz bo grać lubił, zrobiwszy sobie z gry nałóg, a z Cerullim grał ak chciał i zawsze
dosyć szczęśliwie. Jenerał protegował go także, nie tak może dla gry ak dla bolońskich
salcesonów i mortadelli, które u niego z adał, popĳa ąc wybornem winem hiszpańskiem.
Ta emnicza ta postać we dnie mało widoczna, z awiała się nocą z niedoperzami i o brzasku
znikała — co we dnie robił, nikt nie wieǳiał. Z mowy sąǳić było można, że się alchemią
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zabawiał, bo mienił się uczniem Cagliostra, przebąku ąc niekiedy o ta emnicy robienia
złota.
Tego wieczora goście napływać uż zaczynali i salonik się napełniał, gdy Cerulli wszedł
powoli, ukłonem wszystkich zimnym powitał, poufale podał rękę podczaszycowi i rozsiadł
się w krześle obok kasztelana Ł…, głębokiem milczeniem, zamyśleniem lub półsłowem
dwuznacznem zbywa ąc zapytania, które mu zadawano.
Podczaszyc na modnie stro ny we ak papuziego koloru, w weście ze srebrne lamy
na tle blado-różowem, prześlicznie upudrowany i wyyzowany misternie, w koronkach,
które parę tysięcy talarów kosztować mogły, rozparty na kanapie, nogę założywszy na
nogę, może dla pokazania przepysznych klamer u trzewików, bawił się dewizkami od
zegarka, składa ącemi się z gruszek koralowych, ametystów i granatów, i z modnego naówczas barǳo sznurka z włosów, zakończonego kutasem brylantowym. Obok, marszałek
se mu, książę Nestor, przybyły tylko na chwilę, sieǳiał smętny i zmęczony, za nim poseł
inﬂantski, uderza ący ﬁz ognomią pełną dowcipu, życia i łagodności, dale We ssenhoﬀ,
Mostowski, Bielawski, Witten, enerał Garczyński, koniuszy Kicki, a nawet Komarzewski, kupkami się pozbierali szepcąc mięǳy sobą.
Rozmowa zaczynała się ożywiać, bo któż się wówczas nie za mował gorąco wszystkiem co w koło wyrastało ak grzyby na wiosnę, z nieporównaną szybkością z awia ąc
na niespoǳiewanie .
Nigdy może umysły do większe czynności podbuǳone nie były, nigdy wszyscy aż
do na mnie szych, nie za mowali się tak barǳo wypadkami bieżącemi. Mnóstwo mów,
wierszy, epigramatów, rozpraw, paszkwilów, roztrząsań, krążyły drukowane i pisane po
Warszawie, wiele z nich z prawǳiwym dowcipem, z wielką siłą i uczuciem na papier
rzucone były, i potężne też czyniły wrażenie. Kommentował e każdy, powtarzano, odpisywano; nigdy tylu satyryków i pamﬂeciarzy nie miała Polska co w ówczas. Celował tu
sarkazmem ostrym i dobitnością Węgierski, ale obok niego ileż nieznanych lub zabytych
tuliło się poetów, którzy z czasem przeszli, bo dla swego tylko czasu pisali. Pisma ich
głównie przeznaczone do ǳiałania politycznego, w te sferze żyły i obumierały. Mowy
nawet, ak owa sławna szambelana Turskiego, miane w sąǳie se mowym, przechoǳiły
mimo woli w krytykę obycza ów. To wszystko dowoǳiło, że się poczuwano do zepsucia
i pragniono poprawy, choć nikt nie chciał dać z siebie przykładu. ǲiwna rzecz, Turski
w te orac i se mowe , zbyt wyprężone i wypracowane ale pod względem myśli barǳo znaczące , która miała tak znakomity rozgłos w kra u i wywołała piękną odpowiedź
wierszem — mówił nawet o kobietach!
Jak ta mowa, edna z tysiąca, tak wszytkie wypadki, każde słowo, żarcik, plotka, rozchoǳiły się, powtarzały z ust do ust i dawały powód do poez i, satyry, epigramatów.
Poeci śpiewali nawet ﬁakrów warszawskich prosząc, by im po nocy kartek po rogach
rozlepiać nie przeszkaǳali.
Całe te literatury wywołane ówczesnemi wypadkami, skutek na umysły był ogromny. Trembeckiemu teraz przypominano ego Ma pan rozum, z listu hetmana do księcia
podskarbiego wy ęty, i z okaz i ostatniego powtarzano, że nie miał ten Pan rozumu ale
kto inny go dowiódł, zamiast być sąǳonym, dokazawszy tego, że zasiada w sąǳie.
Nic też nad ten agitu ący się sąd na podskarbiego nie wzbuǳiło więce poez i satyrycznych (począwszy od supliki księǳa Spiryd ona plenipotenc ar usza delikwentów
warszawskich do marszałka nadwornego litewskiego Potockiego) i nic nie zaszkoǳiło
mocnie part i hetmana i księżne ego siostry. Wołano głośno o sąd na hetmana, a prośba do księżne w czasie se mu, z adliwością nie da się z niczem porównać. W tym rzęǳie politycznych pamﬂetów, policzyć można ciekawe także rozmowy umarłych: Sołtyka,
Garnysza, Dekerta…
Smutny był los uwięzionego podskarbiego, przy którym z tych co wprzód edli z nim
i pili, ży ąc ego szczodrotą lub namiętnościami, żywa teraz nie pozostała dusza — roǳina
tylko i to waha ąc się, niechętnie, bo imie e w błoto wciągnął i eden anima damnata,
wierny sługa księcia Adama, kapitan Kukumus. Reszta, począwszy od tego co pisał mu,
ma pan rozum, cofnęła się i odstąpiła, przechoǳąc do sądu lub uchyla ąc się na bok,
a pałac Potkańskich pozostał pustką, którą ledwie niekiedy wieczorem ktoś nawieǳił,
okupu ąc milczenie grzecznością… Jest podobieństwem, że to milczenie podskarbiego tak
było potrzebnem, a zdawało się niepodobnem, iż mu ucieczkę dwukrotną nie sama roǳina
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dla czci swo e ułatwiała, ale i ci co się sądu dla skandalu obawiali. Truchlał nie eden
wysoko sieǳący, gdy przyszło traktować z więźniem, żeby nie przypozywał tych co z nim
razem trzymali i błąǳili. Można sobie wystawić ak skóra drżała na sęǳiach, co chwila
obawia ących się, by im nie przyszło ze swych krzeseł prze ść na ławę obwinionego. Ale tu
ten hulaka, rozpustnik, człowiek co się zwalał zarówno w życiu prywatnem i publicznem,
więce miał litości i charakteru, niż druǳy wstydu i odwagi.
Kasztelan N…, księżna wo ewoǳicowa Sapieżyna, cierpieli może na więce od paskwilistów którzy im straszliwie i nieustannie dopiekali; pierwszemu wyrzucano zbogacenie się z prymasa Podolskiego, wydarcie wdowie ma ętności, potem ze ście z Walewskim dość akoby nieszczęśliwie zakończone, bo zbity miał za to wziąść , złotych
okupu… Pomimo tych rzucanych na siebie nieustannie paskwilów, kasztelan na se mie
barǳo głośno rozprawiał — ale ledwie się z czem odezwał, zatykano mu usta paskwilem. Na drobnie sza okoliczność dawała powód ku temu, i gdy naprzykład Grabowski
dał sto batów Stokowskiemu burgrabiemu warszawskiego grodu, spadły i one wierszem
na grzbiet kasztelana; śpiewano piosnki na cześć kowala Mar ańskiego, zarazem nielitościwie chłoszcząc part ę hetmańską, w które enerał Kurdwanowski, strażnik koronny
Mierze ewski, wo ewoǳicowa i książę Nestor główne grali role. Tym się coǳień a nieustannie zarówno z kasztelanem dostawało, a prawǳiwą męczarnią dla nich był czas sądu
na podskarbiego, tak że książę podskarbi, zwany Verresem, wyglądał prawie na niewiniątko i upadkiem wzbuǳał litość, stawiony obok Sylli, który go miał sąǳić i praktykował
sobie swobodnie ak wprzódy. Do rzędu na dowcipnie szych w tym roǳa u wierszyków,
należy nagrobek podskarbiemu, niezmiernie wówczas powtarzany. Ale któż zliczy te stosy
świstków, zagadek, spiewek, rozmów, satyr, często ohydnie cynicznych, ale z zniezmiernym uczuciem i dowcipem pisanych?
Towarzystwo warszawskie z czasu se mu czteroletniego tem się tylko za mowało i żyło, a każdy ǳień coś mu przynosił na posiłek — potępienie ednych, drugim owac ą.
Podnoszono poczciwego kowala, spisywano gorszące biograﬁe senatorów, których krzesło uzacnić nie mogło, uwydatnia ąc tylko dawnie sze plamy wyższem stanowiskiem;
karty paskwilów przylepiane, rozrzucane w mie scach publicznych, na domach obwinionych; a co ich wiǳiały wówczas dom Potkańskich, pałac hetmana i wo ewoǳicowe , dom
w którym się zbierali członkowie Rady Nieusta ące i t. p. zliczyć niepodobna. Poszukiwał dotknięty, poszukiwali adherenci ego autorów tych pism pokątnych, piętnu ących
ak żelazo gorące, ostrzono zęby, zasaǳano się, grożono kĳami, ale napróżno. Wszyscy
wieǳieli kto pisał, a każdy milczał.
Intrygi wo ewoǳicowe , która z hetmanem na współ pracowała, usiłu ąc w nie pociągnąć syna, pozosta ącego w pośrodku i ednym pode rzanego, drugim nie odda ącego
się całkiem, musiały być wielkiego znaczenia, gdy e tak srogiemi ścigano obelgi. Traﬁło
się, że ową sławną prośbę do księżne , poczyna ącą się od wyrazu przedwieczna… na e
własne karety drzwiczkach ktoś przylepić potraﬁł.
Odczytawszy ą, mało nie umarła; Kurdwanowski wraz z Lipskim enerałem latali
klnąc że autora zbĳą na kwaśne abłko, ale gǳie się mogli domacać? Palcami wskazywano
szambelanów królewskich na których ciężyły pode rzenia, ale Węgierski, Molski i inni
choǳili bezpiecznie po świecie. Nie eden co milczał wobec part i hetmańskie lub zimno
potakiwał e pro ektom, wynosił z domów w których się zbierała, nowy przedmiot do
na adowitsze satyry.
Nigdy też może Warszawa nie przedstawiała obrazu więce ożywionego a wybitnie sze
nie miała ﬁz ognom i. Co krok spotkałeś postacie, wydatne typy akie tylko wyda e społeczeństwo w sile zdrowia, lub gdy ostatecznym walczy o nie bo em. Obok Węgierskiech
— Bauchery, obok Za ączka — Kurdwanowscy, obok posła Inﬂantskiego, Niemcewicza, Trembeckiego — Molski naprzykład, typ w swoim roǳa u, lub kasztelan Ł…; obok
Turskiego — Komarzewski, dale dowcipny Turkułł, zepsuty Poniński, ognisty Kołłąta
i tylu innych. Tuż szlachetnie sze postacie posłów, a z nimi Małachowscy i Zamo scy,
naprzeciw hetman, wo ewoǳicowa, starty i mdły typ księcia Nestora, a w ostatku całe
stado dworaków i dworek.
Wszystko to ǳiałało, ruszało się, za mowało na mnie szemi dnia z awiskami aż do
sług, dworu, czelaǳi, aż do woźnic co sto ąc przed salą se mową wołali do siebie —
precz z pieczeniarzami, przodem patr oci; każdy głośno mówił przekonanie swo e lub
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e puszczał na niepodpisane ćwiartce w świat na aprobatę, i nie mignęło edno słówko
niepochwycone, bo każde do żywota należało. Wiǳiałeś tam na twarzach wszystkich
to upo enie egzaltac ą, rozmarzenie, które się spotyka tylko w chwilach stanowczych,
wielkich przedsięwzięć, lub nieszczęść wielkich — słowom odpowiadały czyny, czynom
szły w pomoc słowa i serca. Nie było chwili wypoczynku, nie było goǳiny wytchnienia;
wychowani w potrzebie rozkoszy, pół dnia bawić się, pół dnia pracować musieli, a obo e
wyczerpywało życie.
W te chwili, akeśmy rzekli, uchwały se mowe, sprawa księcia podskarbiego, wiersze
rozrzucone z te okoliczności, były właśnie na stole wraz z nowinami ancuzkiemi; a że
u podczaszyca zbierali się luǳie różnych stronnictw, krom naczelników, mówiąc dosyć
swobodnie, starano się być ostrożnym i nie drasnąć nikogo. Rozprawiano zawsze mnie
więce w duchu dworu, i z pewną sympat ą dla part i Branickiego. Sam Ordyński bez
głębokich przekonań szedł za kierownikami, nie wiele eszcze myśląc o tem co się ǳiało
w koło niego.
Poczęła się więc rozmowa o przedmiotach bieżących, u ął ster kasztelan i zręcznie
począł o podskarbim, o ego roǳinie, o dawnem życiu nawet, bo ǳiś wszystko wyciągano
na aw dla potępienia. Wystąpił z dobrze zna omemi sobie ǳie ami całego domu księcia,
ego żony, syna, brata Kaliksta, śmie ąc się dowcipnie z brudów które zgrozą napełniać
były powinny serce każdego człowieka. W istocie dana przez brata poręka, przyczyny dla
których cofnięta być miała, tak się wydawały ohydnie, że lepie było to pokryć wszystko
litościwem milczeniem.
Ale któż wówczas miał litość?
Już przecież drugą porękę za więźnia dał był Leszczyński, a książę z nie korzystał
i wszyscy przepowiadali że lada ǳień uciec powinien. Rozprawiano o nim, o naradach
prawodawczych, a kasztelan przywykły drwić z duchowieństwa, choć fortunę zrobił przy
prymasie, na se mie ostro przeciw niemu powsta ąc i tu koncepta swe niesmaczne powtarzał. Właśnie oﬁara, którą stan ten uczynił na potrzeby kra u, dostarczała mu przedmiotów do zabawnych ucinków. Powtarzał każde słowo senatorów, duchownych, i komentował e nielitościwemi dodatkami.
Wypadki także paryzkie buǳiły we wszystkich na rozmaitsze uczucia. Z uniesieniem
rozprawiano o szczegółach wzięcia Bastylii, o upadku feudalizmu, o ob awieniu praw człowieka, a nikt eszcze nie umiał osąǳić surowie następstwa akie szereg tych wypadków
ciągnął za sobą. Pałano naśladowaniem, gdy obok, w przeszłości własne praktycznie sze
prawdy leżały niepo ęte, lub powierzchownym potępione sądem.
Na wyprzódki każdy na surowie sąǳił kra swó i stary w nim porządek rzeczy; na rozsądnie si nawet chcieli burzyć, goniąc za utopią. W czasie całe te rozmowy, którą
akeśmy powieǳieli podsycał se m i wypadki we Franc i, Cerulli i kilka innych osób sieǳieli w ostrożnem milczeniu. Kasztelan aśniał wymową i krzyczał tak głośno ak na obradach, nie umie ąc powściągnąć do większe sali przywykłe deklamac i. Nikt nie miał
naǳwycza nego poszanowania dla miernych wcale talentów człowieka, którego przeszłość cień rzucała na nowszą i do miary czasu zastosowaną rolę, ale wyręczał wielu,
gada ąc za wszystkich, słuchano go chętnie.
— Mości panie — rzekł powsta ąc wo ewoda K… mąż piękne Karoliny — wszystko
to śliczne może, doskonałe, ale a nasze stare czasy wolę, a teraźnie szego wyzna ę że nie
rozumiem.
— To nie ǳiw — odpowieǳiał, nie da ąc się nikomu uprzeǳić kasztelan z intenc ą
szyderstwa — są to czasy, któremi brzemienne choǳiły wieki.
— Da Boże, aby się przy poroǳeniu nie okazało ak z ową górą w ba ce, odezwał się
wo ewoda — i żebyśmy nie doczekali się ridiculus mus na końcu.
— Jest wielu partyzantów staroświecczyzny — rzekł mowca — ale póty u nas nie
bęǳie dobrze, póki się nie pozbęǳiemy właśnie starych przesądów.
Poklaśnięto przesądom, był to wyraz prześladowany, Bóg wie co się wówczas zwało tem
imieniem, wszystko co przeszkaǳało i waǳiło — małżeństwo mięǳy innemi liczyło się
do przesądów.
— Zacni panowie — przerwał z kąta Baucher — co się tycze przesądów, ednym
z na zgubnie szych est późna wieczerza, prosimy gospodarza by ą kazał przyspieszyć.
Wszyscy się z tego zwrotu rozśmieli.
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— A potem do gry — zawołał ktoś z tłumu — aby czasu nie tracić.
Wo ewoda ciężko stęknął.
— Wszystko u nas nic potem — rzekł — mieszczan przerabia ą na szlachtę, szlachtę
mieszczanią.
— I wino pĳą — przerwał znów Baucher — niepoczciwe stare węgierskie, ale ten
ancuzki kwasek co ledwie chorego mógłby zaspokoić.
— Mówisz pan o szampanie?
— Szampan! śliczny mi szampan, mruknął wo ewoda.
— Doskonała anegdotka — zawołał enerał, który usilnie widać politykę chciał przerwać, autor e praesens potwierǳi, eśli mu skromność przyznać się dozwoli. Niedawno
eszcze przywieziono kosz tego szampana za osobliwość przez Teppera, księciu Lubomirskiemu. Nadszedł właśnie Komarzewski z ranną wizytą, książę sieǳiał w kąpieli. —
Kochańciu, rzekł do enerała, przysłano mi nowe ancuzkie wino, ma to być coś osobliwego, ale też i kaducznie drogie. Trzeba by spróbować. — A! odpowieǳiał Komarzewski
ﬁluternie, słyszałem o tem winie… — Jakto? nie próbowałeś go nigdy? — A nie. — No,
tyś przecie znawca, zrób mi tę grzeczność pó dź go spróbu , powiesz swo e zdanie. —
Zaǳwoniono, wyszedł z kamerdynerem enerał dla spróbowania wina, książę po kąpieli
położył się w łóżko. Komarzewskiego niema i niema; w dobre dopiero pół goǳiny powraca. — A cóż? zabawiłeś się. — Dobywali, odkorkowali, maruǳili. — Próbowałeś? —
Próbowałem mości książę. Jakże ci się zda e? — Tak! tak, limonadka! nie zły sobie kwasek! ściska ąc ramionami, rzekł obo ętnie enerał, nie raǳę księciu z tem się popisywać,
bo to tego beczkę u nas każdy wypĳe.
Na tem się skończyło, książę ciekawy, wieczorem każe podać wina — niema go. —
Gǳie się poǳiało? — Do luǳi, a tu okazu e się, że pan enerał próbu ąc, cały kosz te
limonadki wypróbował.
— Ale ba! — przerwał Komarzewski barǳo ser o — byłem prawie naczczo i świeżom
się pogniewał, potrzebowałem ochłoǳenia.
— Tegoby z węgrzynem nie dokazał! — rzekł wo ewoda.
— Kto to wie — odparł ad utant królewski — bywało różnie, teraz mi uż nogi akoś
nie służą, choć głowa eszcze strzyma.
Jakby na zawołanie wniesiono wino, i kielichy poszły kołem. Cerulli wziął eden, ale
z nim akoś manewrował, że zawsze miał go pełnym i nic nie pił. Wkrótce zaszumiało
w czuprynach, rozmowa stała się żwawsza, swawolnie sza, otwarto drzwi do adalni, tu
do reszty podochocili się niemal wszyscy, a dopieroż do kart. Wo ewoda, który oprócz
w mar asza nie grywał w nic, z kieliszkiem sobie na boku pozostał, inni re em stół obsiedli, mięǳy niemi młody Rybiński, którego twarz od początku wieczora pałała akąś
gorączką, a oczy nieustannie zwracały się na gospodarza. Cerulli dawszy się trochę prosić
dla ceremoǌi, posłał do swo e karety po szkatułkę i bank otworzył. Podczaszyc siadł do
gry także; towarzystwo było liczne, umysły rozegrzane winem i rozmową, ale ak skoro pieniąǳ błysnął na zielonym stole, zaszeleściały czaroǳie skie karty, serca uderzyły
strachem i naǳie ą, zwróciły się wszystkie twarze, upadła ożywiona pogadanka i liczenie
przerywane tylko sykaniem lub wyrównywaniem stawek, rozciągnęło swe skrzydła nad
niemi.
Rybiński grał z chmurnem czołem i gorączkowym niepoko em. Kilka dni temu przegrał był kilkaset dukatów, a że kieszeń ego nie była zbyt przeciążona, zǳiwiono się zobaczywszy że znów ze trzysta przed sobą położył; krótko ednak przed nim poleżały i zwycza em coǳiennym poczęły wędrować do banku edne za drugiemi, tak że w goǳinę
pozostał bez grosza. Na piękne ego twarzy namiętność gry wyryła na nieszlachetnie szy
wyraz gniewu — cisnął kartami o stół i powstał z krzesła, woła ąc głośno:
— Prawǳiwie u pana podczaszyca tylko podczaszycowi grać można, on eden wygrywa‼
— Jak to pan rozumie? — podnosząc głowę zbladły ale spoko ny, zapytał Ordyński.
— Jak a to rozumiem to mnie wieǳieć, a pan sobie bierz ak chcesz, to mi wszystko
edno.
W ręku Cerullego karty drżały, Ordyński szepnął słowo enerałowi i grał dale , ale
konwulsywnie drżący. Rybiński powoli odszedł od stołu zgrzyta ąc zębami.
Baucher wziął go do okna.
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— Starościcu kochany — rzekł — przykrą mam mis ą, ale cóżeś powieǳiał, to obelga!
— Tergo nie odwołu ę!
— A zatem po eǳiesz z nami do Jezierne , dasz nam satysfakc ą.
— Wszelką aką chcecie, oprócz te żebym wam więce przegrywał, bo tu noga mo a
nie postanie. Ogrywa cie sobie na współkę z Włochem całe miasto, życzę wam szczęścia.
Słowa te wymówione wpół głosem, doszły uszu podczaszyca, który zagryzł wargi i grać
przestał. Dogonił u drzwi Rybińskiego.
— W moim domu — rzekł — nie chcę się unosić i prawom gościnności ubliżyć, ale
niech pan wie, że w każdem innem mie scu byłbym mu dał natychmiast naukę ak się
ęzyk trzyma za zębami.
— Możemy się znaleźć i gǳie inǳie — obo ętnie dość odpowieǳiał Rybiński —
kto od kogo i aką weźmie naukę, to eszcze pytanie.
To mówiąc trzasnął drzwiami i wyszedł. Wrzawa za nim powstała wielka, ale zapamiętali gracze słysząc ą nie ustąpili od stołu, aż Cerulli dociągnąwszy taǉi zabastował.
Jedno śmiałe słowo rzucone w pas i przez Rybińskiego, sprawiło ten skutek na nieszczęśliwych graczach, że choć żaden ustami myśli te nie powtórzył, wszyscy ednak
spo rzeli po sobie, i nie biorąc strony podczaszyca, wkrótce opuścili go wynosząc się po
cichu i zostawu ąc z poufałemi.
W goǳinę może po wypadku, enerał tylko, Poinsot, który zdala był sceny świadkiem
i nie akiś pan Parnawski przy aciel domu, co się kręcił trochę przy dworze, a trochę gǳie
z komina kurzyło, w pustych zostali poko ach.
Było to akby uderzenie piorunu, wśród którego Cerulli, niby nic nie rozumie ąc, zagarnąwszy grosze wymknął się cichaczem. A że zwykle bawiono się tu do dnia, a goście
wcale nie wzięli strony podczaszyca, miało to wielkie znaczenie. Wieǳiał Ordyński, że
słowo starościca obuǳiło pode rzenie wszystkich, zmienia ąc e w przekonanie prawie,
że mu niepowetowaną na czci wyrząǳiło krzywdę. Pierwszy raz zachmurzył się ego czoło, a enerał i Parnawski napróżno usiłowali go rozweselić i wytłómaczyć mu ako tako
zniknienie gości. Podczaszyc rozumiał dobrze co to wszystko znaczyło, a przypomina ąc
sobie okoliczności gry, swo e wygrane, stałe niemal nieszczęścia drugich, ǳiwił się teraz
sam że wprzód nie zwrócił oczów na Cerullego.
Tymczasem trzeba się było przygotować do po edynku, co, akkolwiek śmiałemu, trochę zakołatało sercem. Jenerał z p. Parnawskim oﬁarowali się naza utrz do starościca pó ść
po warunki. Cała ta awantura natychmiast przez gości miała ogromny rozgłos w mieście,
a że często słowa ednego dosyć by cień rzucić na na poczciwszego człowieka, cóż dopiero
gdy są pozory słuszności? Podczaszyc w edne goǳinie odsąǳony został od czci i wiary. Wszyscy szeptali że dom trzyma nad skalę, że przy mu e po królewsku, wydatki ma
ogromne a dobra obciążone, i każdy odchoǳił eśli nie z przekonaniem szalbierstwa, to
z wątpliwością obelżywą o poczciwości Ordyńskiego.


Jedno nieszczęście nigdy samo nie iǳie, trzyma ą się one pod ręce, i wloką gęsiego. By
edno na próg, tylko co i drugich nie widać. Naza utrz podczaszyc sieǳiał rano u siebie
zadumany i ponury czeka ąc powrotu posłów, nie wiele o po edynku, więce o różnych
ego tłómaczeniach rozmyśla ąc, gdy mu znać dano że marszałek dworu, miał uż bowiem
i intendenta, nie aki pan Fra er, nastręczony z ręki enerała, chciał się pilno z nim wiǳieć.
Nie lubił Ordyński tych posłuchań i narad, wieǳiał bowiem że koniec końcem zamkną
się ogromnym re estrem i żądaniem pienięǳy, a kasa się wyczerpywać zaczynała, ale cóż
było robić.
Głuszę i dobra Ordyńskich dobrze uż była od śmierci starościne zahartowała podczaszyna, która powypuszczała w zastawy, i ǳierżawy co mogła, zabrała pieniąǳe, chcąc
sobie kupić willę akąś w pobliżu Florenc i. Reszty co z tamtąd przyszło, podczaszyc tracił, i eszcze pozaciągał był znaczne długi, tak że niewiadomość tylko stanu interesów
spoko nym go o nie czynić mogła; w istocie były w na straszliwszym niełaǳie.
Pożyczał w Warszawie na wszystkie strony wielkiemi sumami, u bankierów, u żydów,
winien był po handlach za towary barǳo wiele, a choć dotąd kredyt się wlókł, bo coraz
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wierzycielom dawano coś na rachunek, długi na czas w którym zaciągnięte zostały, były
przeraża ące.
Karty trochę, dom, życie wystawne, wzięły co zkąd się urwać dawało, kieszeń była pustą. Czerpali z nie przy aciele, zbytek, rozrzutność, namiętność i złoǳie e. Wiǳenie się
więc z panem Fre er, wcześnie przykrem poczuł podczaszyc, a gdy zobaczył tego egomości, w czarnym aku szczelnie pozapinanym, nizko kłania ącego się w progu, ogromną
dźwiga ącego księgę, dobrze mu uż znaną, skrzywił się i porwał zniecierpliwiony. Miał
on ten chwalebny pański zwycza , że nigdy w rachunki nie wzierał — dawał pieniąǳe,
brał, sypał, ale się nie rozpatrywał ani ak przyszły, ani którędy poszły — wszelka praca
i natężenie umysłu choć chwilowe, były mu nieznośne.
— A cóż tam pan powiesz panie Fre er — rzekł do intendenta, który zawsze nasrożony, poważny, nigdy nie dopuszcza ący się uśmiechu, wyglądał gdyby Kato, choć z tą
miną stoicką kradł gorze wszystkich co kradli — (a było ich dosyć‼).
— JW. panie est okoliczność ważna.
— Co tam przecie?
— Ot ǳiś rano ak gradem sypnęli mi rachunkami dostarcza ący kupcy, zwąchawszy
o akimś po edynku.
Podczaszyc wstrząsnął się od gniewu.
— To nie pora na wypłaty! — zawołał.
— Jabym tych ichmościów przykładnie ukarał — rzekł z miną rezolutną Fre er —
płacąc im zaraz i za grosz u nich nie biorąc nigdy więce — ale w kasie nie ma pienięǳy.
— Waćpan nigdy nie masz pienięǳy!
— Jam temu nie winien, JW. pan zechcesz prze rzeć rachunki, feniga nie braku e,
a na każdy ekspens są aneksa i dowody.
— A da cież mi pokó !
— Ale cóż pocznę z temi natrętami?
— Odprawić ich, zbyć, wypęǳić, co waćpan chcesz! pierwsze pieniąǳe które wpłyną,
służyć będą na opłacenie ich, zmienię kupców…
— Jednakże JW. panie, trzeba by coś raǳić, mogą być natrętni.
— A luǳie od czego! — krzyknął podczaszyc w gniewie — odpęǳić! — Pomiarkował się po chwili. — Zresztą — rzekł — zawołać Aarona, wezmę u niego i zaspoko ę
tych ichmościów.
— A eźliby Aaron chybił? — spytał drobnostkowy i regularny Fre er.
— Natenczas weźmiemy gǳieinǳie , a waćpan mi ǳieciństwem tem głowy nie kłopocz — ile to wynosi?
— Ogółem może prze ść trzy tysiące dukatów, nie licząc tych, co się eszcze nie upomina ą.
— Tak wiele?
— JW. panie, to eszcze nie wszystko.
Podczaszyc pochoǳił żywo.
— Dość tego — rzekł — nie pora to rachunków, innym czasem, innym czasem…
Fre er skłonił się, ale uparcie pozostał i księgę nawet począł rozkładać.
— Czegóż chcesz eszcze? — niecierpliwie spytał Ordyński.
— Co mam zrobić, eźliby gwałtownie się naprzykrzali?
— Mówiłem ci, do utra! Lub… co chcesz… rób, radź, płać, wypęǳe , a mnie się nie
pyta co począć, co innego mam na głowie.
— Kiedy JW. pan przy ść każe?
— Gdy cię zawołam, panie Fre er.
Niemiec potarł czoło asobliwie.
— Bądź pan zdrów.
— Ale mi grożą sądem i za ęciem…
— Śmieliby? ta hałastra?
— Nie wiem czego się tak zlękli, est to okropne zuchwalstwo — ale potrzeba raǳić,
potrzeba raǳić.
— Posłać więc po Aarona, do utra…
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Jeszcze by był może stał dłuże we drzwiach Niemiec, który nie łatwo z placu schoǳił,
ale enerał i pan Parnawski weszli właśnie, pierwszy blady i sztywny, drugi nadto czerwony
i zmięszany widocznie.
Podczaszyc spo rzawszy na nich poznał że nie musiało im pó ść gładko. — Jenerał
milczał nie spiesząc mówić, kapitan Parnawski, (był bowiem akimś kapitanem in partibus inﬁdelium) choǳił rozgorączkowany. Fre er skłonił się, odszedł powoli. Ordyński
przyskoczył do nich niecierpliwy.
— No enerale, mów! kiedy? gǳie? ak? coście postanowili!
Baucher połknął ślinkę, odchrząknął, spo rzał na towarzysza i ak to bywa gdy przemówić trudno, widocznie na niego chciał zrzucić ciężar spowieǳi. Ten sapał, ale nie
okazywał wcale ochoty mówienia, ruszył ramionami i odskoczył z pantominą zda ącą się
oznaczać — a mnie to do czego?
— Cóż to est? no! mówcież przez litość — z kolei do obu się zwraca ąc, wykrzyknął
podczaszyc — mówcie!
— Ale czeka że niech się wysapię — odpowieǳiał enerał — wreszcie — niech się
namyślę od czego mam począć.
— Cóż tu się namyślać? kiedy? gǳie? aka broń?
Znów Baucher we rzał na kapitana akby go o litość prosił, a kapitan się zżymał tylko,
ucieka ąc od niego w drugi koniec poko u.
— Jenerale, tylko bez tych powĳaczek, mów, proszę, coście zrobili! Chcecie bym
zwar ował, przecież się nie zlęknę!
— Ale bo! ale bo! — przerwał stary dworak. — Podczaszycu, każ mi dać kieliszek
wina… w gardle mi zaschło z gadania i gniewu… Rybiński war at!
— Wiem o tem!
— Głupi człowiek!
— Być może, ale strzelać się z nim muszę.
— Ale ba. Rybiński — wykrztusił wypiwszy wino Baucher — Rybiński bo nie chce
się bić.
— A toż znowu co? — krzyknął Ordyński — chce żebym go zbeszcześcił publicznie?
Jakąż może mieć rac ą? Wczora sam prawie mnie wyzywał.
— Tak, ale tu nastąpić musiały akieś podłe rady i ukartowano inacze .
— Co mogli ułożyć? wrąc i tupiąc nogami ak ǳiecko, zapytał podczaszyc.
— To głupiec sam nie wie co gada!
— Ale cóż mówi na miłość Boga, co mówi? nie drażnĳ mnie, oszale ę.
— Co? chcesz wieǳieć co? — przerwał Baucher, porywa ąc się z kanapy cały zburzony, bo czuł że mu te sceny żółć poruszą i zrobią chorobę, która zwykła się była kończyć
czasem żółtaczką — co? ot co plecie, truteń — że ponieważ — ale mów bo Parnawski!
— Albo to pan enerał gęby nie ma! — zuchwale odparł kapitan.
Podczaszyc stał blady ak ściana, niemy, a myśl ego traﬁać uż musiała na obelgę,
którą miał odebrać.
— Mówi Rybiński — wykrztusił Baucher — nie będę się z nim bił, bo kto szulerów
w domu trzyma i gra z nimi na współkę ściąga ąc do siebie na karty, ten z uczciwym
człowiekiem mierzyć się nie wart. — Wypowieǳiawszy wreszcie te ciężkie słowa, enerał
padł wysilony na krzesło.
Ordyński czerwieniał, bladł, zmieniła mu się twarz kilka razy, zdawało się że zemdlee i padnie, słowa zastrzęgły mu w gardle, pot wystąpił kroplami na blade ego czoło,
w ostatku począł przychoǳić do siebie i rzekł ścina ąc usta:
— ǲiś mu ak psu w łeb strzelę.
— Nie — odpowieǳiał enerał — to uż zły interes, wiesz zapewne czem to pachnie
pod bokiem króla, w czasie se mu, pod uryzdykc ą marszałkowską taka awantura. Przypomnĳ sobie ak sąǳono Taylora że się tylko na Ryxa porwał! Jabym po prostu nasłał na
niego luǳi i kazał mu, ak Grabowski Stokowskiemu, wyciąć odlewanych sto naha ów,
to by go rozumu nauczyło.
— To mało! — wybuchnął podczaszyc — to nic! plama, którą rzucił na mnie, krwią
się tylko zmyć może i powinna.
Zaǳwonił ręką drżącą.
— Charles — rzekł do kamerdynera — poda mi krucice, proch i kule.
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Jenerał który wszystkich podobnych tragicznych histor i nie lubił, a wieǳiał że się tu
na coś nie żartem zabiera, miał się uż ku re teraǳie. Parnawski patrzał i milczał.
— A gdyby — odezwał się — wprzódy kĳami, abym panu podczaszycowi nastręcznył
do tego barǳo tęgich luǳi, co by go w biały ǳień wyciągnąwszy z karety gotowi osmagać.
Podczaszyc słowa nie odpowieǳiał, tylko usta dumnie podniósł, brwi ścisnął i począł
w milczeniu nabĳać krucice.
— Ale bo nie wiesz eszcze katastro — dodał enerał schyla ąc się uż ku czapce —
ten szelma Cerulli, kat go wie co za eden…
— Cóż znowu Cerulli? — spytał podczaszyc drżąc a usiłu ąc udać ﬂegmatyka.
— A, uciekł gałgan z miasta wczora eszcze, nec locus ubi Troja fuit, zabrał się z manatkami i drapnął w nocy, Bóg wie dokąd.
Podczaszyc znów blady się zrobił ak ściana, i zęby straszliwie mu się zacięły.
— Ha! — rzekł — i temu nie raǳę się spotykać ze mną‼
— Ale bo w istocie — z wymówką cichą wystąpił Baucher — dość byłeś nieostrożny
podczaszycu, kto to luǳi tego kalibru wpuszcza tak na poufałe stopie do domu?
— Alboż go nie przy mował hetman, książę marszałek, kasztelan i inni…
— Tak, gdy go tu wprzód poznali! Kto wie co to za ptaszek. Rybiński słyszę zgrał się
do koszuli i długu zrobił z tysiąc dukatów, nie ǳiw że go to za serce wzięło. Inni prawdę
powieǳiawszy także nie małe tu sumy posaǳili, choć a narzekać nie mogę, ale a gram
ostrożnie i rano wstać potrzeba żeby mnie ociąć!
Podczaszyc milczał.
— Jadę natychmiast — rzekł do enerała — będę się do nocy włóczył póki Rybińskiego nie przydybię i w łeb mu nie wypalę.
— Zda e mi się — chłodno odparł Baucher — że go ǳiś nie spotkasz. — A pomyślawszy, że wypadałoby niebezpieczne awanturze zapobieǳ, wziął za kapelusz i sposobił
się do wy ścia, mrugnąwszy tylko na Parnawskiego, żeby pozostał i podczaszyca pilnował.
Kapitan chętnie to uczynił, ale z Ordyńskim ciężka teraz była sprawa, ani się słowa od
niego dopytać, nie wieǳiał co się koło niego ǳiało, choǳił obłąkany. Nie pożegnawszy
enerała, nie spostrzegłszy Parnawskiego, położył pistolety nabite i począł się machinalnie
ubierać, spiesząc i targa ąc co mu podawano.


W goǳinę potem zaszła kareta, i Ordyński w kieszenie aka powrzucawszy krucice,
wy echał z wizytami, ale enerał domyśla ąc się gǳie być może, wszęǳie go uprzeǳił.
Czuł on, że taka obraza płazem Rybińskiemu u ść nie może, obawia ąc się wszakże,
by w pierwsze chwili gniewu nie skończyła się barǳo tragicznie, przeleciał ważnie sze domy, do innych rozesłał ozna mu ąc co się święci. Część też wczora szego wypadku
w mieście wiadoma była, i prawdę mówiąc, niena lepsze uczyniła wrażenie, gdyż każda
potwarz przy mu e się łatwo, a przy ęta wyrasta szybko. Przypominano sobie zbyt pańskie
podczaszyca życie, przebąkiwano o zru nowaniu, tu znów ucieczka Cerullego, zarzut do
reszty czyniła podobnym. Kareta podczaszyca wszęǳie zastała drzwi zamknięte. Był to dla
niego cios ostatni, którego mężnem sercem znieść nie umiał. Im mocnie przekonywał
się, że go nie przy mowano umyślnie, tem boleśnie cierpiał i wpadł prawie w paroksyzm
szału, gdy mu na ostatku i drzwi wo ewoǳine odmówiono.
To go w samo serce uderzyło na boleśnie .
— Do domu! — zawołał — do domu!
Powóz potoczył się po bruku, a podczaszyc w głąb ego się rzuciwszy, patrzał tak
oślepionemi oczyma na miga ące ulice, że nic nie wiǳiał przed sobą, i kilka osób z któremi
się spotkał nie poznał.
Z drogi zmieniwszy myśl, kazał zawrócić do enerała. U bramy Krakowskie , żebrak
nawet Orlandini z pychą się akąś od niego odwrócił, niby go nie spostrzegł, uczuwszy
zapewne zdaleka wypróżnione kieszenie. Jenerała równie ak innych w domu nie było.
Podczaszyc pomyślał i kazał się wieźć do Frascatelli.
Nie wiem dla czego mu teraz na myśl przyszła, gdyż barǳo dawno e nie wiǳiał.
Może u nie kogokolwiek ze zna omych spotkać się spoǳiewał, potrzebu ąc gwałtownie
rady, bo szalał zostawiony sam sobie i chwilami przebiegało mu przez głowę wpaść do
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mieszkania Rybińskiego, i we własnym domu w łeb mu wypalić. Że ednak krewny biskupa ku awskiego stał obok niego i prawie z nim razem, a dom senatora i posła dwo ako
był nietykalny, zawahał się Ordyński.
Frascatellę zastał samę edną, smutną, zatopioną w fotelu i chorą. I ona od czasu ak
e nie wiǳiał wiele się odmieniła — i ą odstąpili przy aciele znalazłszy nazbyt surową,
zbyt ǳiwaczną, a tymczasem biedne ǳiewcze warzyła i wysuszała tęsknota za kra em,
o którym marzyła we snach, opłakiwała na awie. Choroba niszczyła ą gwałtownie, za
nią przyszedł i niedostatek za rzeć do obsypanego wprzód darami możnych mieszkania.
Pusto było do koła, ona sama edna, łzy w oku, twarz blada, we rzenie tylko błyszczące
eszcze a usta uśmiechnięte smutnie akoś, grobowo.
— A! dawno! dawno! akeśmy się nie wiǳieli podczaszycu — zawołała Frascatella,
poda ąc mu rączkę wyschłą i bladą — cóż to się stało żeś tak był o mnie zapomniał?
Tak dawno żadne uż wesołe nie wiǳiałam twarzy, nie słyszałam uśmiechu! Wszyscyście
mnie porzucili, ǳięki ci, żeś choć późno sobie przypomniał że a eszcze ży ę!
Podczaszyc stał przed nią, ale tak zmieniony, drżący, blady, że za drugiem we rzeniem
Włoszka domyśliła się wielkie akie ś w życiu ego zmiany, i pomimo osłabienia porwała
się, załamała ręce, pyta ąc ścichłym nagle od uczucia głosem.
— Co ci to? podczaszycu!
— Mnie? nic! — odpowieǳiał Ordyński nieprzytomnie, siada ąc drżący, bo czuł że
mu się nogi chwiały, nic… nic.
— Jakto, nic? — wpatru ąc się w niego zapytała tancerka — nie możesz mnie zbyć
taką odpowieǳią, na twarzy two e napisane akieś nieszczęście. Co cię spotkało? mów?
kto cię zdraǳił? kobieta?
Pierwsza e myśl była o kobiece zdraǳie, podczaszyc z pogardą ruszył ramionami.
— To się nie liczy! — rzekł z gorzkim uśmiechem.
— Ale mów pan, na Boga!
— Ja i ty, wiǳę — rzekł Ordyński ogląda ąc się — esteśmy zarówno zdraǳeni przez
cały świat i opuszczeni od wszystkich. Wczora eszcze wieczorem byłem ich ulubieńcem,
ǳiś się mnie zaparli i odepchnęli. Ale się pomszczę! pomszczę się krwawo!
Frascatella nic zrozumieć nie mogła, oczy e żywo biegały po twarzy przybyłego, by
ta emnicę wybadać, a nic odkryć w nie nie umiały.
— Powiesz-że mi pan — co to się stało?
— Na co mówić? ktoś ci tu inny zapewne pospieszy przynieść wieść o mo e hańbie,
o wstyǳie. Ja idę, a iść muszę…
Zerwał się. Biedna ǳiewczyna przestraszona, krótką chwilę sąǳąc, że go do nie serce
i litość przywiodły, opadła na krzesło smutnie spuściwszy głowę na piersi.
— Myślałem że tu kogo zna dę — rzekł. — Sapiehę, enerała, kogokolwiek, chciałem
wieǳieć co się ǳie e ze mną! poraǳić! idę… lecę dale !
— Biedny! — ze łzą w oku szepnęła Włoszka, tak był szczęśliwy niedawno! tak mu się
świat uśmiechał. Jak on teraz potraﬁ znieść nieszczęście, kiedy ci co się z nim zżyli, usychać
muszą na ręku ego i umierać! — Podczaszycu! — dodała głośno — słowo poproszę cię
tylko. Ja od kilku tygodni z krzesła się uż nie ruszam! a nic nie wiem. Poczciwy Bekler,
który mnie przez litość odwieǳa, zakazał mi tańca pod karą śmierci… ale to nic! a i tak
umrzeć muszę… Może byś mnie chciał dokąd posłać? Może ci na co przydać się mogę?
mów, proszę…
I zerwała się gorączkowo z fotelu chwyta ąc za poręcze i stół, twarz e zarumieniła
się, usta drgały; podczaszyc spo rzał i serce się mu otwarło — nieszczęście e poruszyło
dopiero, łza zakręciła mu się w oku.
— ǲięku ę ci — rzekł — ǳięku ę serdecznie, ale cóż mi tu pomóǳ możesz gǳie
iǳie o życie, o krew, o zemstę…
Frascatella zadrżała i upadła zemdlona. Podczaszyc zostawił ą na ręku sługi, a sam ak
szalony poleciał znowu pukać od drzwi do drzwi… ale wszęǳie z zimną twarzą odpowieǳiano mu… nie przy mu ą! Wściekły zawrócił do siebie.
Mrok szary poczynał zalegać ulice, a chmura nad miastem zwieszona, milcząca, asnemi błyski wiosenne burzy rozświecała niekiedy fantastycznie ulice, na których przechoǳący i prze eżdża ący migali ak cienie.
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Nagle zatrzymała się kareta i twarz d abelska Fotofera ukazała się w e oknie. Podczaszyc schwycił się i machinalnie porwał za pistolet, d abeł się rozśmiał tylko.
— Tobiem winien — zakrzyknął Ordyński z pas ą — całe mo e nieszczęście… tyś
ego sprawcą…
— Ja? a? co? — spytał obo ętnie cavaliere.
— Tyś do mnie sprowaǳił tego psa Cerulli, za którego pokutu ę.
— Cerulli to mó kompatr ota — no? — i cóż?
— Nic nie wiesz?
— Ja zawsze wiem wszystko.
— To oszust!
— Nie, podczaszycu, zacny człowiek!
— Po cóż uciekł?
— Uciekł? on? wysłany został w ważne , barǳo ważne sprawie lóż Melchizedecha…
— Zgubił mnie!
— Jakto zgubił? — spytał szatańsko się śmie ąc Fotofero — samiście dobrowolnie
głowę stracili…
— A mógłżem nie stracić e ? ty wiesz wszystko… drzwi mi ǳiś zamyka ą, każdy
odwraca się odemnie.
Błyskawica oświeciła w te chwili twarz cavaliera zimną i przę ętą nielitościwem szyderstwem.
— To naprzód źle — rzekł chłodno — że nie masz pan taktu i powściągnienia. Świat
sobie, my sobie — niech gada ą, odwraca ą się…
— Cóż to za rada?
— Gdybyś pan przed enerałem paplą nie narobił wrzawy i hałasu — użbyś do te
pory miał w rękach Rybińskiego i byłbyś czysty.
— To może prawda — odparł podczaszyc — ale cóż począć?
— Masz pan pistolety?
— W kieszeni.
— Każ zawracać — rzekł cavaliere wsiada ąc do karety — eǳiemy razem, dam ci
oﬁarę w ręce. Zemsta est zbyt szlachetnem uczuciem, uczuciem ǳieci natury, dodał
śmie ąc się, bym ą miał tamować ak druǳy… Krew, tak, tylko krew zaspokoić ą może.
— He ! na Nowolipie! — krzyknął do woźnicy. Podczaszyc ostygł akby czaroǳie ską
dotknięty laską, wiǳąc się tak blizko zabó stwa, które przez cały ǳień marzył i układał.
Słowa cavaliera otrzeźwiły go ǳiwnie, ale cofać się nie chciał, myśl tylko podawała mu
wszystkie zbrodni następstwa i przerażała niemi.
— Traﬁmy na Rybińskiego — rzekł Fotofero — pieszo idącego od swoich przy aciół,
poznasz go pan łatwo po asno-piaskowym płaszczu, celu tylko dobrze, a potem ucieka .
— Uciekać! — zawołał podczaszyc, któremu się w głowie pomieścić nie mogło ak
teraz Warszawę porzucić, tak wszystkie węzły, które wprzód lekceważył, silnie go do nie
krępowały, a ze wszystkich na mocnie miłość ku wo ewoǳinie. — Uciekać! a nie mogę!
— No! no, o tem potem, zrobisz co zechcesz — rzekł cavaliere — teraz iǳie nam
o rybkę naszę, baczność, celu pan dobrze, życzę szczęścia!
To mówiąc, kazał się w rogu ulicy przyzastanowić karecie, sam pod rękę u ął podczaszyca i mimo kropiącego deszczu, wyprowaǳił go z powozu na mie sce akieś pod
domami.
— Stó pan tu i uważa — rzekł — za chwilę Rybiński iść musi…
Uchylił kapelusika i zniknął.
Na rozmaitsze uczucia poczęły miotać Ordyńskim, w którym na nowo zawrzała chęć
zemsty i odezwała się zadana obelga. Dobył krucice, odwiódł kurki i z okiem obłąkanem
upatrywał piaskowego płaszcza.


Sienińskiemu i ego córce droga się akoś nie wiodła, i stary wkrótce zmęczony, chciał
uż po kilkakroć zawracać do domu. Możeby to był uczynił, gdyby nie córka doda ąca
mu ducha i odwagi. Nareszcie przekołatawszy z biedą pół drogi, bliże uż będąc Warszawy niż domu, musiał nieborak kończyć co rozpoczął. Żydek Abramko wcale nie był na
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furmana stworzony, koni do zbytku żałował i obroku także, echał naǳwycza powolnie,
często się zdrzemywał, nie barǳo na trakt uważał, a że co do na lichszych gospód dla
tańszego furażu za eżdżał, Sienińscy nie wiele mieli wygody. Nie było przytem dnia, żeby
oś nie pękła, koło nie zleciało, uprząż się nie psuła, a przyna mnie kilka razy nie porwały
postronki, co wszystko wiele opóźniało adących i barǳo ich niecierpliwiło.
Abramko zaś nie dawał sobie nawet mówić, żeby w czem sam lub konie ego winne
być miały, a ze starym u adał się ząb za ząb, dowoǳąc na całym świecie lepszych koni
i furmana nie dostanie.
Anusia, spoko ny świadek tych niepowoǳeń, robiła co mogła by ulżyć o cu, w droǳe
nie myśląc o sobie wcale, a okiem śleǳąc rychło się pokaże ta upragniona Warszawa.
Ale wiele wież się pokazało i znikło, wiele minęli miasteczek i białych murów i dworów, które biednę zwoǳiły, a stolicy nie było i nie było widać eszcze.
Jednego wreszcie poranka, mgłą i dymami uwieńczona, rozsiadła szeroko nad brzegiem piękne Wisły, czaroǳie ską swą massą ǳiwnie skupionych domostw, pałaców,
kościołów, zaświeciła stara Mazowsza królowa. Annie serce zabiło.
— On tam! on tam! zawołała, i z wielkim strachem poczęła się modlić.
Ogrom miasta które w miarę ak się zbliżali coraz potężnie się rozrastało i zdawało
rozciągać bez końca, przeraził ą i zasmucił.
— Jak go teraz znaleźć w tym świecie, w tym wirze!
Stary także Sieniński przypatrywał się grodowi w posępnem milczeniu, z nie akim
wyrzutem spogląda ąc na córkę która go aż tu zawiodła. I ego zatrwożyła ta mnogość murów, to mrowisko luǳi. Już zbliża ąc się do miasta, zamrużywszy oczy poznać e mogłeś
po otacza ącem powietrzu, w którem unosiło się tysiące różnych wyziewów ǳiwnych; po
wrzawie ludu co płynął i odpływał z tego morza. Wozy z drzewem, włościanie z wszelkiego roǳa u na targ idącemi zapasami, wo sko, słuǳy pańscy, karety, cugi, poczty, żyǳi,
szlachta, żebractwo, coraz tłumnie w miarę zbliżania się otaczali wózek. Anna tuliła się
do o ca, który zdawna na wsi ży ąc, ani takiego gwaru, ani ścisku i ruchu wyobrażenia nie miał. Kłaniał się co chwila próżnym powozom i po bratersku salutował panów
szlachtę na pod ezdkach z obrokiem w trokach kłusu ących do miasteczka. Malownicza rozmaitość stro ów czyniła ten tłum mięszaniną oryginalności pełną; każdy poczet
wo skowych szedł w inne barwie, każdy prawie żołnierz inacze umundurowany, ten zielony, drugi czerwony, ów z piórem, inny z kitą, — w baranich i lisich kapuzach szlachta,
w sobolich kołpakach żyǳi, mieszczanie w holenderskich kapeluszach, kontusze różnych
wo ewóǳtw, żydówki w muszkach, perłach, załóżkach i pantoﬂach, chłopi w swoich szarych sukmanach, Węgry ole karze w sinych płaszczykach, pobożni pielgrzymi ciągnący
do Częstochowy w sukniach czarnych, księża wszelkie barwy — kogoż tam nie było!
Wśród tego chaosu i tłumu, ciągnęły karoce pańskie o czerwonych kołach, długie, wyzłacane z wysokim koziołkiem, z loka ami na tylnych stopniach, pozaprzęgane dereszami,
izabellami, tartanami, lub malowanemi końmi (był eszcze i ten zwycza ); tu i owǳie
przemykał się posłaniec z listami, kursor pieszy, lub kozak z Ukrainy na ǳiarskim koniu
w burce, z osełedcem z pod czapki wymyka ącym się za ucho.
W echawszy na Pragę, Abramko, stary Sieniński i Anna tak się zdurzyli, że żyd rady
sobie dać nieumie ąc, w początku pośród powozów i koni ścisku, stanął chcąc przeczekać natłok, myśląc że był chwilowy. Ale się wkrótce pomiarkował że się tego nie rychło
przebierze, i uda ąc że koniom tylko dał wytchnąć, pociągnął powoli dale , kieru ąc się
ak mógł na most.
— Więc to nie była eszcze Warszawa! zawołał stary Sieniński w duchu, cóż to dopiero
tam bęǳie.
Po setnych dopytywaniach o dworek brata, stary odszukał go nareszcie na Bednarskie ulicy i co pręǳe w echał na ǳieǳińczyk chcąc trochę odetchnąć. Tu żywego ducha
w początku, nareszcie z pod mizerne kletki zbite z tarcic i desek, do starego muru przyparte , wysunęło się coś barǳo niepoczesnego, tak ǳiwne akieś stworzenie, że w początku rozeznać było trudno mężczyzna czy kobieta, a nawet czy człowiek. Figurka ta
miała może półtora łokcia wysokości, ogromny garb na plecach, głowę skrzywioną nim
ku ziemi, naǳwycza wielką i straszną, ręce niepomiernie długie, a nogi koszlawe zakończone stopami kolosalnych rozmiarów. Stworzenie to okryte łachmanami, było poczwarnie brzydkie i odraża ące. Podniosło nieco przyrosłe głowy, otworzyło usta i krwawemi
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oczyma błysnęło na przybyłych, ale gdy mówić szybko poczęło, nie było go sposobu zrozumieć. Poczęto pytać o Sienińskiego, ale ani chciał odpowieǳieć, ani myślał odpowiadać, podniosłszy kĳ zaczął wypęǳać, krztusić się, ła ać, i choć wyrazu żadnego dopytać
nie mogli, domyślili się łatwo że ich precz odganiał. Za adły ten obrońca podwórza, był
edynym stróżem i sługą pana Kaspra Sienińskiego.
Skąpiec wybrał go sobie przez oszczędność z pod kościoła Bernardynów i umówił za
edno nocne w budce schronienie, co ledwie dobremu psu służyć mogło, do pilnowania
domu. Żebrak powinien był zawsze na noc powracać, i gdy Sieniński wychoǳił rano,
dworku przez ten czas pilnować. Resztę czasu kaleka sieǳiał pod kościołem blizkim za
ałmużną. ǲiś pierwszy raz od niepamiętnych czasów zobaczywszy za eżdża ący w ǳieǳiniec wózek, sąǳił że szturmem chcą wziąść domostwo i bronił go ak mógł. Już żyd
dobrze po plecach oberwawszy chciał się cofać, gdy stary pan Kasper powrócił z wotywy
przed N. Panną, które co ǳień u Ś. Jana słuchał, i walkę tę przerwał nareszcie.
Dwa bracia spo rzeli na siebie, nie poznali się ale domyślili i z mokremi oczyma
rzucili w ob ęcia. Warszawiak starszy był znacznie od wieśniaka, ale o wiele wydawał
się młodszym. Był to wysokiego wzrostu, znać piękny niegdyś mężczyzna, ubrany czysto, zwinny, gadativus, dosyć wesół, z ogromnym siwym wąsem podkręconym do góry,
z wysoką laską w ręku, ze srebrnym w uchu kólczykiem, który do polskiego stro u nie
wieǳieć ak się przyplątał. Kólczyk ten, pamiątka po pewne pannie Domicelli, dla miłości które dał sobie niegdyś pan Kasper ucho przekłóć, pozostał mu na starość edynem
po nie wspomnieniem.
Bracia którzy się wieki nie wiǳieli, ǳiwili się swe starości, gospodarz potem zwrócił
się do Anny, którą galancko w rączkę pocałował, gdy ona właśnie to samo przez uszanowanie dla stry a uczynić chciała.
— No Hołodrygo, rzekł przybyły do żebraka sto ącego eszcze z podniesionym kĳem,
rusza sobie wasze pod kościół, a ty żydku zamyka wrota i pilnu się bo tu złoǳie ów
a sprawnych więce niż wody w Wiśle. Ty zaś kochany bracie i kochana mo a synowiczko,
do środka proszę, proszę, odpocznĳcie.
Kamieniczka a racze dworek Sienińskich, wielka to była lichota; ściśnięty dwoma
wielkiemi kamienicami piętrowemi, wyglądał ak grzybek mięǳy dębami, nizko, i ubogo,
zdawna niereperowany, ściany miał czarne, dach ǳiurawy, okna niezbyt całe, a stary
skąpiec niemogąc na ąć nikomu, sam cały za mował.
Wnĳście było edno tylko od podwórza, u dwóch okien z ulicy kraty grube ak w więzieniu, a że obok na przeciw stały wyższe domostwa, a uliczka była wązka, ledwie trochę
bladego światła dochoǳiło do ponurego wnętrza. Izby były stare, nizkie, sklepione, wilgotne, sień czarna, dwa długie poko e po bokach, większy eden po środku, od ǳieǳińca
ciupek parę całą za mowały budowę.
Pan Kasper wprowaǳił gości swoich do główne na większe izby, w które że był
czarny stół, trzy podobne stołki, ława, piec z zielonych kafel i wielki Pan Jezus na ścianie
— zwała się ona gościnną.
A! ak strasznem się to wydało więzieniem po przestronnych i wesołych mieszkaniach
w Głuszy, po e drzewach i ptaszętach otacza ących każdy budynek. Tu tylko skrzyp
wozów, wołanie woźnic i klątwy luǳi słychać było, a trochę błota rozlane na pogarbionym
bruku stanowiło widok cały.
— Siada cież proszę, odezwał się stary — odpoczywa cie. Bieda mo a że gospodarstwa
w domu nie mam żadnego, a to bym was rad czem poczęstować. Ale a tu nie adam, rzekł
krztusząc się — est tu kuchenka, można by coś zwarzyć, nawet resztka drewek z zimy
się plącze… może macie też co z drogi.
To mówiąc spo rzał po przybyłych i niebarǳo rad znalazł ich smutnemi, zaraz z tego
wróżąc sobie o goliźnie, które się obawiał gorze moru.
— Rozgośćcie się tu sobie, Anusia każe znosić tłómoczki, a my z bratem dodał, może
pó ǳiemy pogawęǳić do mnie.
To rzekłszy i ciekawie spo rzawszy na manatki które żydek ściągał, wziął Sienińskiego
pod rękę i zszedł z nim do swo e izby.
Ta smutnie szą eszcze może była od pierwsze , ubóstwo czy skąpstwo biło z nie przykro w oczy. Żadnego prawie sprzętu, nic do wygody, łóżko a racze wyleżany barłog, stół
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rzeźbiony bez nogi kĳem podparty, fotel bez sieǳenia deską pokryty, kufer stary otworem, a z niego widać liche rupiecie, w kominie kupka popiołów, w kącie miotła, u drzwi
szczerbaty ǳbanek, kilka świętych obrazków, Częstochowskie fabryki, na ścianie rzędem poprzylepianych, oto wszystko. Była to cela Anachorety, zimna, ponura, ogołocona
ze wszystkiego co oko zatrzymać i rozweselić mogło. Przybyły pan Jan, przywykły do
wygodek, uczuł dreszcz przechoǳący po plecach i smutnie ogląda ąc się westchnął.
— Ale ty wiǳę coś braciszku — rzekł — w niena lepszym esteś stanie — tak u ciebie
ubogo!
— A! a! westchnął Kasper — ak wiǳisz — istotnie, ledwie się ży e — czasy drogie,
tylko że z głodu nie umrę. Dworek kosztu e co rok, a grosza z niego nie mam złamanego
szeląga — eszcze stróża płacę, a co do ratusza nabiorą, strach! Jeszcze to taka szatańska
ulica że i w komorne nikt się nie stręczy — a ciężko! ciężko!
Spo rzał z ukosa na pana Jana.
— Dobrze żeście do mnie się zwlekli, wesele akoś razem bęǳie, dwie izby wam
odstąpię — za to bęǳiecie mnie wiktować… i opalać a zresztą i oprać możebyście też
powinni, i do opłat mie skich się przyłożyć — a a uż sam nic od was za to nie wezmę.
Znów spo rzał bada ąc.
Stary pan Jan nic nie mówiąc oglądał się, tak mu ta nęǳa zdawała się ǳiwną i niepo ętą.
Anna tymczasem w pierwsze izbie płakała trochę schwytana chłodem, pleśnią i ciemnotą tego mieszkania za serce.
— Gǳie on? mówiła sobie, akby go tu znaleźć? ak się o niego dowieǳieć? — ak
tu akoś smutne życie! zda e mi się żem w więzieniu.
Naza utrz uż wesele wyglądały izby, bo w nich gość Anusia ustroiła trochę puste
kąty, oczyściła co się dało. Gospodarz poglądał na e robotę z rezygnac ą, ale ednak nie
barǳo chwalił w bĳanie ćwieków wścianę.
Odszedł z rana wedle zwycza u na mszę do Fary, resztę dnia ciągle sieǳiał z przybyłemi. Gaduła to był dość miły, człek bywały, z którym gdyby nie ego śmieszne skąpstwo,
wybornieby żyć można. Stękał tylko gdy mu o sobie mówić przyszło, o drugich różne
dyktery ki rozpowiadał, śmie ąc się, żartu ąc.
Ale co tylko kieszeni ego dotykać mogło, wyprowaǳało go natychmiast z te błogie
wesołości i rzucało w gniew i niecierpliwość, nie wiem bowiem czy kiedy w kim namiętność gorsza pod słońcem, do wyższego posunęła się stopnia ak u niego. Co ǳiwnie sza
nie rozpowiadał o niczem częście ak o swo e rozrzutności i wydatkach, wymawia ąc
sobie nieustannie nieopatrzność, zbytni szafunek groszem i proroku ąc utratę ostatka
niewielkiego mienia. Pochwalił się przed bratem że przez miłosierǳie dał przytułek żebrakowi, choć wprzód powieǳiał mu był że mu płaci za dozór domu, stękał że go kosztu e
ogromnie życie wystawne, które prowaǳi ada ąc po garkuchniach, ubiera ąc się zawsze
czysto i starannie i t. p.
W ostatku prosił, żeby mu się nie ǳiwowano że zawsze w domu, dla nagniotków
obuwia znieść nie mogąc, boso choǳić musi. Anusia za dobre to biorąc, słuchała, ǳiwiła
się i nie szuka ąc w nim wad których do rzeć nie mogła, przy ęła go akim był; u mował
ą grzecznością i ochoczą rozmową.
Od niego zaraz naza utrz dowieǳieli się, że podczaszyc dom kupił i urząǳił na nowo,
że żył barǳo po pańsku i że zapewne nie długo tak szumiąc pociągnąć potraﬁ.
Przeraziło Anusię to co o nim posłyszała i nie ǳiwił ą sen który miała, bo w istocie
niebezpieczeństwo było widoczne.
Stary który wszystkie plotki po bruku zbierał, nie ma ąc nic do czynienia, często na
gawędę do Orlandiniego chaǳał, i wałęsa ąc się po mieście wiǳiał część życia każdego,
nie szczęǳił Ordyńskiemu imion rozrzutnika, hulaki i karciarza.
Sieniński wzdychał słucha ąc, ruszał ramionami i powtarzał po cichu:
— Pó ǳie mosanie Głusza! pó ǳie Głusza! na damuzelki i asy! a! gdyby nasza stara
pani z grobu wstała, drugi by raz umarła z boleści, a wszystko to przez tych urwipołciów
ancuzów!
— Ale by go może ak ratować można! przemówiła Anusia.
— A to ak? rzekł Jan, albo to do niego przystęp teraz łatwy, gdyby i przystąpić, czy
się to da zreﬂektować?
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Anna zamilkła myśląc że Bóg da sposób i nastręczy ratunku zręczność, zapamiętała
ego mieszkanie, a w przyszłości obiecywała sobie poznać miasto ze stry em i choć z daleka
spoglądać na przy aciela młodości.
Wszystkie ednak marzenia Anny rozbiły się o mnóstwo trudności, których się zrazu
ani domyślała. Przekonała się, że po Warszawie z ładną twarzyczką same edne choǳić
nie można, że do podczaszyca przystęp niepodobny, że go nawet zobaczyć trudno, bo przez
ulicę przelatu e karetą, a w kościele nie bywa. Zbierała więc tylko wiadomości o nim
przez stry a i o ca, a w kilka dni po przy eźǳie posłała starego ażeby mu się zdna mił
z przybyciem, nic o nie ednak nie wspomina ąc. Sieniński przebrawszy się w wielkanocny
kontusz, poszedł do swego panicza z rana; długo musiał czekać nim wstał, napokutował
się w antykamerze, i ledwie o ǳiesiąte puszczony został wraz z czekoladą. Podczaszyc
żywo się do niego zerwał, bo mu przypomniał Głuszę, a może — może Anusię.
— Jak się masz stary? krzyknął — co ty tu robisz?
— A cóż JW. panie, znalazło się brata który ma possesy kę przy Bednarskie ulicy, to
się do niego ściągnęło — bo w Głuszy po od eźǳie państwa barǳo pusto.
— A córka?
— Córka? — przełknął stary nie chcąc kłamać i nie mogąc powieǳieć prawdy —
zdrowa JW. panie, zdrowa… barǳo ǳięku ę.
Spo rzał mu w oczy Ordyński i nie śmiał pytać więce .
— Cóż tu myślisz robić?
— A co? popatrzeć eszcze na świat Boży póki oczy we łbie — pomodlić się, zresztą
odpoczywać.
— Przychodź-że do mnie często mó Sieniński, przykażę żeby cię w każde goǳinie
puszczano.
Stary more antiquo do stóp się skłonił, przyniesiono mu kielich gdańskie wódki,
piernika, łakoci, choć dla niego goǳina uż była zrazowa racze i krupnikowa, bo wstał
rano i czuł że hora canonica dawno wybiła w żołądku.
Podczaszyc wypytywał go się o wszystkich i wszystko, o dom, luǳi, a ubocznie i o Annę. Staremu nieprzywykłemu kłamać było to nie łatwo, plątał się ęzyk barǳo, tak, że
podczaszyc nie mogąc do ść co się stało z Anusią, domyślił się że mu całe prawdy dla czegoś powieǳieć nie chce. Różne myśli przesuwały mu się po głowie, wąż zazdrości ściskał
serce — kilka dni choǳił smętny — dumał, wzdychał, ale piękne oczy wo ewoǳine
spęǳiły te chmury z czoła.
Potem Sieniński z rzadka go widywał tylko, a choć pierścionek Anusin eszcze mu ą
przypominał, choć chwilami niepokoił się o nią, nie miał czasu wśród roztargnień tylu,
stale , dłuże o nie pomyśleć.
Anna od przybycia wiodła życie prawie zakonne, z o cem, stry em i nie wielu ego
zna omemi. Szczęściem w ich liczbie był znakomity swego czasu człowiek, ksiąǳ Spiryd on kapucyn, który z młodości będąc zna omy z Sienińskimi, czasem ich odwieǳał
i chwilkę spęǳał z nimi.
Człowiek to był ze wszech miar poszanowania i czci goǳien, ako kapłan i ako obywatel. Otaczała go wielka powaga, aśniała do koła niego świętość i na bezbożnie si nawet
plamy na nim upatrzyć nie mogli. Schorzały, kaszla ący, sił nie wielkich na pozór, duszą umiał to mizerne i umartwieniami zniszczone ciało podnieść, tak że więce znosił
osłabiony i wątły, niżeli na wytrwalsi ego towarzysze. Oprócz praktyk religĳnych spełnianych na ściśle , znoszonego głodu, chłodu, dyscyplin, włosiennic, pracy spowiednika
i kapelana więzień — ako poradnik dusz wielu bole ących, od rana do nocy wzywany, rozszarpywany, nie miał goǳiny spoko u. Często spoczywa ącego przed krucyﬁksem
w celi, doganiali i tu na znakomitsi luǳie owego czasu — w których eszcze iskra wiary
nie dogasła — by się go poraǳić, by siły zaczerpnąć. Serce i rozum ego, rozpłomieniona i czynna wiara podniosła była do tak wysokiego stopnia, do akiego ani geniusz,
ani wychowanie nie są w stanie dźwignąć innych. Prostaczek wedle słów mędrca, więce
i aśnie wiǳiał od pogańskich ﬁlozofów ówczesnego świata. We rzenie ego głębokie,
obe mowało, rzec można, samą treść żywota odrzuca ąc ego łupinę i zdumionym często
oczom pospolitych luǳi okazywało istotę samą, gǳie oni wśród zagmatwania, pozorów
od rzeczy rozróżnić nie mogli.
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Spoko nego umysłu, pogodne twarzy blade , zawsze uśmiechniony akby w Boga
patrzał, bo w ǳiełach Jego wiǳiał rękę wszęǳie, o ciec Spiryd on nie był ednakże bez
związku z wiekiem wśród którego żył i urosł. Nie pobłażał on mu, ale czuł że potrzeba
zbliżyć się do chorego by go leczyć, nie unikał więc luǳi, łagodnie przystępował do zranionych, nie gromił i nie groził, ale pociągał dobrocią i światłem którego mu uǳielało
natchnienie.
Świętobliwego owego człowieka znała naówczas cała Warszawa ako opiekuna więźniów, ako dysponu ącego skazanych, protektora ubogich, a massoni, illuminaci i ﬁlozofowie ówcześni poklaskiwali mu nawet, wiǳąc go bez różnicy wspiera ącego i cieszącego
katolików, żydów, protestantów, i wszelkich luǳi bez różnicy wiary i stanu.
Był to prawǳiwie duchem Chrystusowym ożywiony kapłan, bo serce ego dawno
rzuciło na progu celi wszelkie uczucie nienawistne, wszelki wstręt i gniew — zdawał się
kochać świat wielką miłością w Bogu, a kochać go tak, że gromić nie umiał, że nic sercem
ego inacze ak litościwie wstrząsnąć nie mogło.
— Mó o cze — mówił mu eden dygnitarz koronny i dygnitarz loży św. Jana, warszawskiego wschodu, żartu ąc trochę — co się to wy szkarad, zbrodni i plugastwa nasłuchacie spowiada ąc tylu łotrów⁉
— Zapewne — odparł z pokorą kapucyn — ale a nie samych spowiadam delikwentów, i przyznam się panu dobroǳie owi, że mnie nigdy nie wstrząśnie tyle spowiedź
zbrodniarza sto ącego pod szubienicą, ile wyznanie szkarad od tych co choǳą wolno!
więce grzechu na ulicy niż za kratą!
Lud kochał księǳa Spiryd ona, lubili go i poważali panowie, choć ednym i drugim prawdę mówił. Nie mógł prze ść kilka kroków, żeby go w ręce nie całowano i nie
błogosławiono głośno, a byli tacy co zawczasu świętym go mieniąc, o cudach ego przebąkiwali. Podniosło eszcze popularność ego edno słowo litości, wyrzeczone w sprawie
podskarbiego, z którego późnie ktoś piękny wziął assumpt do gorącego wiersza. Kościoły
puste podówczas, na rzadkich ego kazaniach napchane bywały, bo mówił e po staropolsku, wprost od serca, nie bez dowcipu, a tak żywo, tak gorąco, że na obo ętnie szymi
wstrząsał.
Ksiąǳ Spiryd on wiek swó po mował asno, wiǳiał wszystkie ego wady, bolał nad
niemi, ale miał naǳie ę w miłosierǳiu Bożem; gdy inni nad upadkiem wiary ęczeli,
grożąc że po Wolterze nie powstanie chrześcĳaństwo — on sobie z uśmiechem mówił:
— Nie bó cie się, zginie to plugastwo, wszystko prze ǳie, a prawda świecić musi. Nie
bó cie się o wiarę, lęka cie racze o siebie.
Zresztą, co wiek ów dla luǳkości przynosił prawd nowych, mimo wieǳy ego, z łona
wiary na którą bluźnił, dobytych, to nasz kapucyn przy mował ako dar Boży, umie ąc
rozróżnić w steku myśli niesfornie splątanych, złote pasma idące z góry.
Że nietylko zbrodniarzy nawracał, ale i na zatwarǳialszych grzeszników usiłował opamiętywać — często w tym celu odwieǳał takich którym słowo Boże z ust ego potrzebnem mu się zdawało. Za takiego właśnie w grzechu zakutego miał ks. Spiryd on pana
Kaspra, a związany z nim będąc od młodu, próbował do ostatka uleczyć go z namiętności brzydkie , w które z wiekiem brnął co raz głębie . Często zaglądał do ego mizerne
izdebki, często z nim posieǳiał, a po bytności ego stary ponuro się i smutnie zamyślał.
Zaraz po przy eźǳie Anny w dni kilka, z awił się kapucyn po południu w progu
izdebki pana Kaspra, z wesołem:
— Niechże bęǳie pochwalony…
Obe rzawszy się potem:
— A co tu? u waści na azd akiś? goście? czyś kogo przy ął w komorne?
— To brat mó Jan — rzekł Kasper cału ąc księǳa w rękę i usiłu ąc zakryć bose nogi,
za które ksiąǳ Spiryd on nie raz ła ał — kochanych, dobroǳie u, mam gości.
— I przy mu esz ich po swo emu, bosaka! — zaśmiał się kapucyn — o ! niepoprawiona natura!
— To z powodu nagniotków, o cze dobroǳie u.
— Ba! ba! znamy te nagniotki! każdy ma takie nagniotki panie Kasprze, przeszłą razą
mi mówiłeś żeś uczynił votum, a teraz…
Kasper spuścił głowę.
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— Wstydź bo się waść — dodał cicho staruszek śmie ąc się ciągle — czyż taki do
końca nie wydobęǳiesz się ze szpon te brzydkie pas i?
— Cicho egomościuniu! cicho! — zawołał Kasper przerażony — a nuż moi goście
posłyszą, pomyśleć gotowi żem skąpiec a zatem bogaty…
Kapucyn się rozśmiał i usiadł spocząć na zydelku.
— No! to się waści chwali, żeś ak wiǳę brata przy ął!
— A cóż, musiałem o cze, i nie mało mnie to kosztować bęǳie… zru nu ą mnie
trochę.
— Cicho, nie mów o koszcie i wydatku. A liczysz waść ak ci serce za to płaci! ha?
Wstydź się panie Kasprze! a teraz prowadź mnie do Jana, trochę go znam.
Podniósł się staruszek i wyszedł z Kasprem, który szybko wǳiał buty, do wielkie
izby za ęte przez Jana i Anusię.
— Niech bęǳie pochwalony — powtórzył na progu — witam was ǳieci mo e! Stary przy aciel Sienińskich; mości marszałku coś wiǳę poznać mię nie chcesz? A o ciec
Spiryd on! wiǳisz. To musi być córka waszecina! Niechże ą Bóg błogosławi!
Anusia przyszła go pocałować w rękę.
— Dobrzeście zrobili żeście tu przy echali, ot stary pan Kasper trochę odży e. A cóż
w Warszawie myślicie, bo się tu pewnie próżnowaniem bawić nie bęǳiecie?
Stary wytłómaczył się księǳu, że emu sił do pracy niestarczyło, a Anusi za ęcie się
domem, kuchnią i gospodarstwem — wszystek czas zabierze.
— Każdy niech pracu e ak może, aby z Bogiem, wszystko dobrze, wszystko Bóg
przy mie. Bez krzywdy bliźniego, bez uszczerbku na duszy, w imie Pańskie aby dale , aby
bliże do uroczyste goǳiny.
Anusia z rozkoszą słuchała starego kapucyna, którego pobożne słowa przypominały
e żywo starościnę, by były w tymże duchu, i płynęły z ednego źródła, z serca. Ucieszyła
się u rzawszy starca, bo przeczuwała że los opatrzny go zsyłał w pomoc bezsilne . On
też z za ęciem spo rzał na ǳieweczkę, w które oczach i na asnem czole czytał myśli
chrześc ańskie i pobożnego ducha.
To spotkanie było dla Anny akby pierwszym stopniem do dopięcia celu; marzyła uż
że przez rady ks. Spiryd ona, przez tych których on znać musi, traﬁ akoś do podczaszyca
i tę duszę uż nad przepaścią sto ącą, na inną zawróci drogę.
W kilka tygodni potem przyszedł znów ks. Spiryd on, a zastawszy spiącego pana Kaspra, przyszedł do Anusi, na ten raz same . Skorzystało z te chwili ǳiewcze i rzuciło
się do nóg starcowi, przeląkł się nieco zrazu kapucyn, myśląc, że straszliwe akie usłyszy
wyznanie, bo i łzy towarzyszyły niewinne spowieǳi, ale ochłonął powoli, gdy Anna potrzebu ąca się zwierzyć komuś, wylała przed nim całą swo ę duszę, opowieǳiała mu życie,
ǳieciństwo, młodość, wychowanie, opiekę starościne , przywiązanie swe do Michała…
Wyznanie było ak spowiedź szczere i całkowite; nie utaiła nic, powieǳiała nawet
o snach w Głuszy, o myśli co ą tu przywiodła.
Starzec słuchał ą z rozczuleniem rzewnem.
— ǲiecko mo e — rzekł — obrachu się czy cię tu krom naǳiei ratunku, nie przywiodła, acz niewinna miłość ku niemu?
Anna spuściła oczy.
— Wiem że nie mogę i nie powinnam go kochać, odpowieǳiała, ale nie mogąc być
niczem dla niego, chcę przyna mnie ratować go w edne chwili życia. Potem gotowam
wstąpić do klasztoru.
Staruszek głową pokiwał.
— Zawsze poczciwe to myśli two e — rzekł — ale akąż a ci dam radę? Słyszałem
nieco o Ordyńskim, wpadł w wielki świat i należy do tych do których kapłan nie ma
przystępu, bo od niego ucieka ą.
Proś Boga, modlitwa wiele może, a eśli się zdarzy sposobność ratować go w akim
złym razie, am ci gotów w pomoc. Sama nie rzuca się na niebezpieczeństwo, byś nie
upadła… Słabą esteś. Upaść łatwo, ǳiecię mo e, cóż dopiero w walce, w które ufna
i poczciwa niewinność z edne , a rozwiązłość obo ętna z drugie strony.
Pociechą akąś i ufnością napełniło się serce Anny po zwierzeniu kapucynowi, który
ą z uczuciem odchoǳąc pobłogosławił.
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Naza utrz zaraz trafem zobaczyła podczaszyca w kościele, dokąd przybył w ślad za
piękną wo ewoǳiną; skryta za konfes onał przypatrywała mu się, a srogi ból cisnął serce.
W oczach e tak się odmienił! powiew miasta uniósł z sobą świeży rumieniec, pogodę
oka młodego, ust wesele, czoła asność — piękny był eszcze, ale w nim czuła Anna
akby rozhukane zwierzę, akby oszalałego i pĳanego… Zmartwiła się wiǳąc go w kościele
obo ętnym na Boga — śmiał się, choǳił, stawał, przypatrywał, siadał, szeptał, był ak na
widowisku i ani na chwilę, ni razu, nie podniosła się myśl ego i serce ku temu co świątynię
napełniał, niewiǳialny dla niego.
Zapłakała ściga ąc go oczyma, poda ącego z uśmiechem rękę piękne damie, z którą
od pół kościoła szeptać poczęli do siebie nadto poufale.


Jakie tam myśli snuły się po chore głowie podczaszyca, w chwili gdy okryty ciemnością
wieczora i chmur, oblany deszczem i migoczącemi niekiedy na niebie błyskawicami, stał
i czekał z krwią zimną na wydarcie życia człowiekowi? — nie wiem… Są to goǳiny,
w których ak przed śmiercią całe życie zarysowu e się szybko na tle wyobraźni, w których
się przeżywa na nowo całą swą minioną przeszłość, uczuwa co kiedyś czuło, przypomina,
żału e… serce bĳe, myśl się plącze, żal na przemian, bo aźń i znowu szał ogarnia.
Czas znika — wiek i minuta równemi się zda ą, bo człowiek ży e w sobie, a świata
zewnętrznego, te skazówki goǳin, nie wiǳi… Jedno uderzenie serca wyda e się wiecznością, drugie błyśnięciem tylko, choć oba przeszły równo — ból tylko i uczucie e mierzą.
Nagle — przed oczyma podczaszyca, który stał dysząc nieprzytomny, ukazała się wysoka postać w piaskowym płaszczu… ręka zadrżała.
Błysnęło, poznał Rybińskiego o trzy kroki od siebie, starościc widać postrzegł go także, bo się chciał cofnąć, ale nim miał czas zawrócić, przyskoczył Ordyński, i przyłożywszy
mu krucicę do piersi, wystrzelił. Starościc krzyknął, chwycić się chciał za mur rękami,
posłonił i upadł.
W te chwili akby zasłona akaś spadła z oczów podczaszyca — ostygł, u rzał przed
sobą trupa, ciekącą krew, załamał ręce i stanął skostniały. A tuż i lud gromaǳić się poczynał i wrzawa powstawała do koła. Ordyński nie miał siły nawet uciekać. Uczuł tylko
że go ktoś chwycił za rękę i żwawo cisnąc przez lud z nim uchoǳił, ale dokąd? kto? nie
postrzegł.
W duszy wiło się, powtarzało, tętniło edno tylko słowo:
— Zabiłem! zabiłem!
Śmiech nareszcie straszny, przez tę wrzawę myśli dobił się do ego uszu.
— Podczaszycu — rzekł przewodnik — dokąd się teraz udać myślisz? — Zabiłeś
Rybińskiego, potrzeba uciekać — mów co mam z tobą zrobić?
Ordyński stał ak słup.
— A! co to za ǳiecko — zawołał cavaliere — poprowaǳę cię do Frascatelli, może
tam oǳyskasz przytomność i pomyślisz co zrobić z sobą.
Prze eżdża ący ﬁaker zabrał ich obu, a ruch powozu dopiero i ulewny deszcz ćwiczący w twarze, bĳące pioruny, burza gwałtowna, trochę oprzytomniły podczaszyca. Zakrył
oczy, począł płakać, Fotofero ramionami ruszał.
Za echali na Miodową, w ǳieǳiniec, usłużny przy aciel wysaǳił Ordyńskiego, wwiódł
na wschody, otworzył drzwi, wepchnął do mieszkania a sam zniknął.
Służąca postrzegłszy podczaszyca zbroczonego krwią, która na suknie ego wytrysła, krzyknęła, sąǳąc z nie i z bladości twarzy że był raniony. Na głos ten z drugiego
poko u wybiegła przerażona tancerka, spo rzała, domyśliła się wszystkiego i przybliżyła
niespoko na. On ą z lekka odepchnął.
— Nie tyka mnie, krew — krew, estem zbó cą…
Nieprzytomnego prawie kobiety posaǳiły na krześle, spo rzał po sobie, zobaczył plamy czerwone — i omdlał.
Włoszka poczciwa zapomina ąc o sobie i swe słabości, poczęła go ratować, uklękła
cucić, a sługę posłała po doktora Beklera. Napisała także karteczkę do enerała, wzywa ąc
go pilno do siebie i z nią na zamek chłopakowi iść kazała. Na klęczkach tak przed nim
patrzyła nań, drżąc z boleści, nie mogąc doczekać się otrzeźwienia, bo choć oczy otworzył,
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zdawał się nieprzytomny — odpychał od siebie, miotał się, a słowa z ust wyrywały się
bezładne.
Po goǳinie blizko takie męczarni, zaturkotało w ǳieǳińcu, enerał wpadł do poko u
i rzuciwszy okiem na podczaszyca, za głowę się schwycił.
— Gǳieś go złapał? — zawołał.
Widok Bauchera zdawał się zabó cę ochłaǳać, spo rzał mu w oczy.
— Na ulicy — odpowieǳiał z cicha.
— Strzeliłeś?
— Zabiłem go.
Stary pieczeniarz zmarszczył się gniewnie, niecierpliwie i ramionami ruszył.
— Ratu -że się teraz sam, kiedyś dobre rady nie słuchał — rzekł zimno — wiesz czem
to pachnie, zabicie posła pod bokiem króla i se mu, pod uryzdykc ą marszałkowską?
— Na Boga — przerwała Włoszka gwałtownie — tu nie czas grozić i wymówki robić,
potrzeba go ratować.
— A co a mu poraǳę? — zawołał enerał przechaǳa ąc się zakłopotany — umywam
ręce! umywam ręce! utro by mnie eszcze do indagac i pociągnęli. Upadam do nóg…
Jedna est rada a krótka, wziąść pienięǳy ak na więce i nie powracać do domu, póki
sprawa się nie rozgłosi, uciekać ak na dale . Rybiński krewny blizki biskupa ku awskiego,
człowieka możnego, który poruszy wszystkich, a krwi swe nie daru e… Niema co myśleć,
potrzeba uciekać.
— Ale a nie mam ani passu, ani pienięǳy.
— Ja ci też ani ednego ani drugiego dać się nie oﬁaru ę — odpowieǳiał enerał
biorąc się do drzwi, sam będę na oku, a grosza, słowo honoru — grosza przy duszy nie
mam. Rób co chcesz a ucieka .
Frascatella gniewnie ruszyła ramionami.
— Otóż to przy aciel — zawołała — to przy aciel. — Jeśli innych nad tego nie miałeś
podczaszycu, toś biedny, barǳo biedny!
Ordyński sieǳiał w krześle zadumany głęboko, gdy mu ak błyskawicą mignęła myśl,
że Sienińscy ma ą dworek na Bednarskie ulicy, i że oni by go może poratowali, gdyby się
do nich dostać można. Nie chciało mu się uciekać z Warszawy, żelazny łańcuch nałogu
przykuwał go do miasta, czuł że gǳieinǳie żyć by nie potraﬁł.
Ochłonąwszy nieco poczynał roić, że sprawa ta da się zatrzeć, byle zwlec stawienie się
przed sądem i nie dać pochwycić. Zdawało mu się, że go nawet w Warszawie szukać nie
powinni, bo pomyślą iż musiał uciec uż dale .
Pożałował nawet, że starego swego sługi Sienińskiego nie odwieǳił kiedy, teraz by
mu się wiadomość o mieszkaniu ich przydać mogła. A że posyłać i dowiadywać się niebezpiecznem było, musiał nie spuszcza ąc się na nikogo, sam iść i szukać dworku.
Wstał więc po chwili z krzesła, narzucił płaszcz i chciał odchoǳić, gdy Frascatella
przybiegła z drugiego pokoiku niosąc w chustce co mogła znaleźć, ostatki ubogiego mienia, kle nociki i trochę grosza, (w myśli przeznaczone uż na pogrzeb) — które chętnie
oddawała podczaszycowi!
— Weź pan to — rzekła czepia ąc się go uparcie, na pamięć matki klnę ci się panie,
że więce nie mam, a to mi zupełnie niepotrzebne.
— ǲięku ę ci, ǳięku ę — odpowieǳiał Ordyński z trochą dumy — bądź spoko na,
mam pieniąǳe.
— Dokąd myślisz?
— Szukać przy aciela! — smutnie odpowieǳiał podczaszyc.
Zadrżała Włoszka i przeżegnała go — chciała zatrzymać i ukryć, ale podczaszyc sam
przypomniał e że tu go szukać mogli na łatwie , wieǳą że bywał u nie . Wybiegł żywo
ledwie skinąwszy głową rozpłakane ǳiewczynie.
Pierwszy to raz od przybycia swego do miasta puszczał się tak sam eden nocą w ulice,
bez luǳi, bez powozu, zmuszony kierować się i raǳić sobie, postrzegł się że prawie nie
znał miasta, że niemal choǳić nie umiał, że i suknia ego i nogi do salonu tylko stworzone
były. Ale konieczność popęǳała — i szedł nie wieǳąc dobrze dokąd iǳie.
Deszcz lał ak z wiadra, potoki toczyły się rynsztokami, z rynien spadały kaskady,
a pioruny warczały eszcze w oddaleniu.
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Podczaszyc po wielu obłędach, przesuwa ąc się pod ścianami, co chwila pode rzewa ąc
że go ściga ą, na każdy krzyk drżąc i przytula ąc się do muru, dostał się wreszcie na ulicę
Bednarską, ale ak tu wynaleźć dworek Sienińskich? Zdawało mu się że lada słowo wydać
go może, że pozna ą go po głosie i mowie, z postawy i sukni, nie śmiał nikogo spytać,
na ciemnie szemi przebiera ąc się zakątkami. Wreszcie ulewa ciągła, ciemnie sza coraz noc,
akiś strach pozostania pod gołem niebem wśród snu ącego się ludu, zmusza ąc go szukać
schronienia, wyrobiły w nim trochę odwagi — musiał się pytać kilku przechodniów,
zbyli go niczem nie wieǳąc o żadnym Sienińskich dworku; udał się do mie scowych
i choǳąc od wrót do wrót, doczekał nareszcie że mu wskazano nizki domek, w którego
ednym okienku gorzało blade światło. Tu do wrót trudno się znów było dostać, tak
zawczasu zatarasował e pan Kasper z pomocnikiem swoim Hołodrygą, a że po nocy nie
było praktyki by kto przyszedł, nie rychło usłyszał głosy dopytu ące się czego chce.
Sam przeciw niemu wyleciał stary, niespoko ny kogo tam licho niosło… i zǳiwił się
dowieǳiawszy, że potrzebu e ktoś wiǳieć się pilno z panem Janem.
— Ale po co i czegoż po nocy, to i utro przy ść można?
— Sprawa pilna, proszę otwierać, — proszę otwierać.
Jeszcze się wahał gospodarz obawia ąc złoǳie ów, aż podczaszyc zawołał mu przezedrzwi, że tu o życie luǳkie iǳie i żartować nie można.
Kasper zatrwożył się mocno, a że o życie szło nie o pieniąǳe, odważył się odryglować
i wpuścił przybyłego, który zatacza ąc się ze znużenia i niewprawy do piechoty, wpadł do
dworku ak szalony. Za nim w ślad leciał pan Kasper.
W większe izbie na krzesełku drzemał pan Jan, a Anusia spoko nie modliła się na
książce którą miała po starościne , gdy drzwi się otworzyły i blady, krwią zbryzgany,
w wykwintnym stro u, ukazał się na progu ak z awisko podczaszyc.
Nie wieǳąc o e bytności w Warszawie, u rzawszy ą nagle, cofnął się, ona krzyknęła,
tak niespoǳianie go u rzawszy w te porze. Sieniński przebuǳiwszy się oczy przecierał,
nie mogąc zrazu zrozumieć gǳie est i co się ǳie e.
Anna ednak na pręǳe oǳyskała przytomność, i ze świecą podskoczyła przeciw niemu.
— Panie Michale! co to panu? zawołała.
— Co mi? rzekł opiera ąc się o ścianę podczaszyc — który nóg nie czuł pod sobą i był
ak w gorączce — co mi? Zabiłem człowieka! muszę się kryć! ratu cie mnie!
Sieniński ręce załamał, Kasper pobladł, Anna u rzawszy krew, cofnęła się przerażona.
— Zabó ca, zabó ca — on zabó ca! możeż to być o Boże!
— Ale kogoż zabiłeś pan? co się stało? zapytał ciągnąc go za suknie gospodarz.
— Posła Rybińskiego.
— Gǳie? w Jeziorne , w po edynku?
— Nie — tu na ulicy.
Bracia spo rzeli na siebie z przestrachem, a pan Kasper odstąpił krok od przybyłego.
— Jak się to stało? ak się to stać mogło? spytał łamiąc ręce stary Sieniński.
— Obraził mnie śmiertelnie, strzelać się nie chciał, musiałem krwią zmyć obelgę —
nie mam się gǳie skryć, eśli wy mnie nie przytulicie, schwycą mnie na gorącym razie,
sąd bęǳie ciężki — na Boga skry cie mnie.
— To gospodarz domu — rzekł pan Jan, aleśmy wszyscy słuǳy wasze roǳiny i dla
nie poświęcić się gotowi, niema co myśleć, zna ǳiesz pan przytułek u nas, ale czy bęǳie
bezpieczny?
— Uboǳyśmy luǳie, dodał Kasper, dachu nie poskąpim, a zresztą spuszczamy się
na wspaniałomyślność pańską! I schylił się do kolan podczaszyca.
— ǲięku ę wam — a! da cie mnie odetchnąć! biegłem pieszo! czu ę się słabym!
Anna przyniosła mu krzesło, znużony padł na nie płaszcz spuszcza ąc z ramion, głowa
schyliła się mu na piersi, i pozostał tak, bez ruchu, bez słowa, głazem.
Dopiero w kilka goǳin oǳyskał krew zimnie szą, opamiętał się, rozmyślił i przywołał
starego Jana Sienińskiego żeby go wysłać na zwiady, a razem po pieniąǳe i kle noty które
w domu zostawił.
— Bądź ednak bacznym, dodał — żadnemu z luǳi nie mów gǳieś mnie wiǳiał,
o zdra ców nie trudno. W karteczce którą da ę do Fre era, piszę, że estem na gościńcu
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i po adę dale ak tylko powrócisz. Być może że w ślad za tobą pó dą, nie wraca więc
wprost do dworku, ale złóż co odbierzesz na Miodowe ulicy.
Dał mu adres do Frascatelli.
Pan Jan mimo spóźnione pory, wywoławszy Hołodrygę, który klął drzwi otwieraąc znowu, poszedł zaraz. — Kasper zasunął się do swe izdebki, rozmyśla ąc czy mu ta
awantura nie mogłaby przynieść akie korzyści, Anna została z nim sam na sam.
Ale on tak był w początku za ęty sobą i swem położeniem, że na nią i razu oczu
nie zwrócił. Ona tymczasem w milczeniu smutnem przypatrywała się towarzyszowi lat
ǳiecinnych, ǳiś tak ǳiwnie zmienionemu w krwią oblanego zabó cę. Stró wytworny który go okrywał, splamiony śladami morderstwa, był symbolem stanu ego duszy.
Twarz nosiła ślady burzących namiętności, które nim wstrzęsły i przeistoczyły młoǳieńca
w zużytego prawie starca — ani śladu nie było uż wesołości, uśmiechu, pogody dawne ,
a ǳiś snuła się eszcze zgryzota i strach po ścieżkach wydeptanych szałem i rozpustą.
— A! nie tak! nie tak! spoǳiewałam się go u rzeć znowu, mówiła w duchu Anusia
— o mó Boże! eśli tam z góry pada nań we rzenie starościne , ak-że ona cierpieć musi.
Zapomniał wszystkiego, ledwie spo rzał na mnie, ledwie się zǳiwił gdy mnie zobaczył!
Biedny Michał!
Podczaszyc podniósł po chwili oczy ku nie , spo rzał zadumany i twarz e przypomniała mu chwile, po których żal oǳywał się stokroć, a teraz silnie niż kiedy zabiło
serce i tęsknem rozkołysało się uczuciem.
Pierwszy raz może silnie pożałował tego co utracił — niewinności duszy, czyste ,
pierwsze swe miłości i chwil w zaciszu wie skiem spęǳonych, gdy eszcze umiał modlić
się, wierzyć, spoǳiewać. ǲiś używa ąc tylko zużył się, czuł próżnię w sobie, a z tego
żywota gwarnego, roskosznego, nic mu nie pozostawało nad kilka gorzkich, zatrutych
wspomnień. Ani ednego przy aciela, ni ednego serca! Wszystkie dłonie cofnęły się,
wszystkie drzwi zamknęły. Żywie przypomniało się życie w Głuszy, głos stare babki
zdawał go się napominać i wyrzucać mu, że o Bogu zapomniał, że zapomniał o e duszy… Uczuł w te chwili że na piersiach ego wisiał razem z krzyżykiem babki, skromny
ubogi pierścionek Anusi, który trafem akimś tak długo z nim pozostał; zdawało mu się,
że się przebuǳa z długiego snu przykrego.
— A! rzekł wreszcie — akże wam ǳięku ę żeście mnie nie odepchnęli.
— Mógłżeś pan to pomyśleć i wątpić o nas? z trochę wymówki spytała Anna.
— Ja? wątpię teraz o wszystkiem i o wszystkich…
— O kim pan chcesz, ale nie o nas, ale nie o mnie! dodała cisze .
— Ale zkądeś ty tu się wzięła Anno? — zapytał namyśla ąc się — zda e mi się, że
o ciec dawał mi do zrozumienia że cię na wsi zostawił.
— Nie było potrzeby mówić panu o mnie! — odpowieǳiała Anusia z westchnieniem
— co a mogłam pana obchoǳić? Miałeś pan tu tyle nowych i milszych ci zna omych!
Michał gorzko się uśmiechnął.
— Garǳę niemi wszystkiemi — rzekł — milsze mi ǳiś spo rzenie na pogodne czoło
two e Anusiu, niż wszystkich tych zalotnic uśmiechy!
O! ty nie znasz tego świata złożonego z atłasów i podłości! I dobrze ci z tem… I woewoǳina! — dodał bĳąc się w czoło — i ona‼
— Kto ona? — spytała Anna niespoko nie.
— Nikt! nikt! nie pyta ! nie chcę uszu twoich walać opowiadaniem — muszę zapomnieć ich wszystkich, powrócę do Głuszy, żyć będę sam, nie cierpię tego świata!
— Taka zmiana od ranka? — cicho szepnęła ǳiewczyna — a e nie wierzę panie
Michale, gniew mściwy mówi przez ciebie; byle by ci się uśmiechnęli, powrócisz do nich.
— Nigdy!
Wtem zapukano do bramy.
— To musi być mó o ciec — zawołała Anna — potrzeba mu bieǳ otworzyć.
Hołodryga też śpiący tylko ednem okiem, wypadł z budy, klnąc niezrozumiale, nie
mogąc po ąć co się ǳiś w spoko nym domku stało, i pyta ąc — kto tam? kto tam?
— Wywoła cie mi do wrót tego pana, który tu nie dawno przyszedł! — odezwał się
głos akiś.
Ale Hołodryga ła ał i klął nie myśląc słuchać, gdy Anna przypadła do furtki.
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— Niema tu żadnego pana — odpowieǳiała pozna ąc po głosie obcego — da cie
nam pokó !
— Czy to dworek, Sienińskich, a więc musi być u was Ordyński.
— Nie wiemy o żadnym, obcych tu nie ma, idźcie z Bogiem, snu nam nie przerywa ąc.
— Proszę mi podczaszyca wywołać — powtórzył głos — to nie są żarty, a się z nim
wiǳieć muszę, powiedźcie mu, że przyszedł do niego ten, który go prowaǳił na Nowolipie…
Chociaż głos niezna omego barǳo przykro brzmiał w uszach Anny, poszła ednak
z poselstwem do podczaszyca, który domyśliwszy się cavaliera, pobiegł do wrót.
W istocie był to Fotofero, który otworzoną wcisnąwszy się furtką, stanął przed nim
z dość pochmurzoną twarzą.
— Jakżeś się dowieǳiał że tu estem? — zapytał Ordyński.
— Jak? a wiem wszystko — odpowieǳiał zimno przy aciel — i źle że pan tu esteś!
— rzekł prawie z gniewem.
— Dla czego?
— To nic nie warte schronienie, ulica zbyt blizka miasta, ktokolwiek w oknie cię
zobaczyć może, dowieǳą się, wyszpiegu ą. Nie chcę żebyś tu pozostał.
— Dla czegoż? — odparł podczaszyc trochę urażony tonem rozkazu ącym — to
ostatni mó przytułek, innego nie mam i mieć nie mogę.
— Ja utro, nie dale , wyna dę panu ustronne, pewne i wygodnie sze mieszkanie. —
Tu źle, źle, różni bywa ą! tu pan pozostać nie możesz!
Mówiąc to, stukał nogą i laseczką cavaliere z widocznem nieukontentowaniem, podczaszyc się wahał i rozmyślał.
— O tem potem — rzekł — co się ǳie e w mieście?
— Nic nie wiem! nie byłem nigǳie, idę szukać mieszkania, bo nie pozwolę byś pan
tu miał zostać.
— Ale dla czegoż? — zniecierpliwiony odezwał się Ordyński — a się tu czu ę bezpiecznym.
— Mam mo e przyczyny, z których tłómaczyć się nie mogę.
— A a przyczyny dla których chcę pozostać.
— Może Anusię! — rzekł szydersko Fotofero.
— Bez żartów! — z gniewem odpowieǳiał podczaszyc — bez żartów, proszę tem
imieniem, które nie wiem ak się do pańskich ust dostało, nie szastać.
Cavaliere zd ął kapelusz z udanem uszanowaniem, i odpowieǳiał:
— Honneur aux dames! a zatem spytał po przestanku — mam szukać mu mieszkania,
wynosisz się pan czy nie?
— Nie wiǳę potrzeby, tymczasem wszystko co zwraca oczy na ten dworek i pańska
tu bytność, naraża mnie. Dobra noc, roze dźmy się.
— Do utra — rzekł kwaśno Fotofero — ale potrzeba się wynieść! Musisz pan wynosić się ztąd! — To mówiąc, wybiegł zatrzasku ąc furtę za sobą, z ogromnym łoskotem
zapada ącą za nim, akby nią olbrzymia cisnęła ręka.
Hołodryga na ten stukot wyleciał z gniewem, krzykiem i kĳem, ale uż nikogo nie
znalazł i palnął ze złości we drzwi zamknięte.
Podczaszyc wielkiemi krokami przechoǳił się po izbie pogląda ąc na Anusię.
— Bywa u was kto? — zapytał.
— U nas tak ak nikt.
— Ale przecież macie zna omych?
— Kilku mieszczan i kupców do pana Kaspra przychoǳą.
— A z kobiet?
— Nikogo.
— Będę tu bezpiecznym?
— Nie wiem gǳie lepie ukryć by się można — żywo zawołała Anusia — est pokoik
na boku, a o zamieszku ącym go żywa dusza prócz nas wieǳieć nie bęǳie. Wprawǳie
nie tak tu wygodnie ak w Głuszy — i smutno! trochę czuć więzienie, a wzrok kraty
rozcina ą, ale cicho i bezpiecznie.

   Djabeł



Znowu zastukano do drzwi, a w chwilę potem wszedł smutny i zamyślony stary Sieniński. Z twarzy uż ego widać było że złe przynosił wiadomości, otarł pot z czoła zmarszczonego.
— Co mi przynosisz? — zapytał podczaszyc — nadewszystko proszę nic nie ukrywa
przedemną. Co mówią? czy Rybiński ży e?
— Żył eszcze przed chwilą, ale doktorowie mu żadne ocalenia nie robili naǳiei.
— Czy szuka ą mnie uż w mieście?
— Dom był ostawiony ludźmi marszałkowskiemi, trzęsiono go uż. Straż była także
w kilku innych domach i na Miodowe u te … — dodał starzec krztusząc się — u te …
e mościanki.
Anusia spo rzała na o ca i zbladła.
— A w mieście? co mówią w mieście?
— Mówią powszechnie żeś pan u echał, ale kazano ścigać, Rybińscy naznaczyli podobno za schwytanie akąś nagrodę — król uż o wszystkiem wie, biskup z płaczem zaraz
do niego poleciał, domaga ąc się surowego ukarania. Obiecano mu że morderca oddany
bęǳie w ręce sprawiedliwości…
— Nikt cię o mnie nie pytał? a w domu? co się ǳie e w domu?
— W domu! — rusza ąc ramionami rzekł stary — sądny ǳień, Fre er klnie i głowę
traci, wierzyciele oblega ą, słuǳy się porozbiegali, każdy coś pochwyciwszy, ledwie resztki
ocaliłem z komody do które mi pan klucz dałeś, i tego mało mi z rąk nie wydarto.
— Jenerał Baucher tam nie był?
— Nikogo prócz kupców.
— Byłeś na Miodowe ?
— A! na Miodowe — byłem, tam zostawiłem wedle rozkazu co się uratować dało…
ale to trzeba bęǳie rychło zabrać ztamtąd, bo ta panienka tylko co nie widać ak umrze.
Doktorowie tam koło nie tańcu ą, i księǳa uż wołano.
Podczaszyc westchnął, Anna zabolała nad tą nieznaną umiera ącą.
— Albo e nigdy nie kochał — rzekła w duchu — lub nigdy serca nie miał, ona teraz
kona, a on tu się kry e. O! to by było niegodnie! Wolę myśleć, że e nie kochał, bo bym
się nim brzyǳić musiała, ale akież to były ich stosunki?
Na tym skończyła się rozmowa ze starym Sienińskim, a że późno uż było w noc,
a wszyscy czuli potrzebę spoczynku, Anna wzięła się rozporząǳać, sama z o cem przenosząc się do alkierzyka, a podczaszycowi po rozmyśle zostawu ąc równie bezpieczną i wygodnie szą wielką izbę.
Podczaszyc u rzał się w kilka minut sam eden w posępnym mieszkaniu, za kratą,
u mizernego łoża, przy nagie ścianie; zamiast obrazów rozkoszy i sprzętów zbytkowych,
czarny tylko krucyﬁks ma ąc przed sobą… Na stoliku dogorywało światło, w izbie dusiło
go powietrze ciężkie, a po głowie cięższe eszcze snuły się myśli… na sukni, w oczach,
miał ciągle przyschłą krew, krew człowieka!
Oka też nie zmrużywszy Ordyński rzucił się na krzesło, i tak w dumach i żalach całą
noc przepokutował, to choǳąc, to bezsilny spoczywa ąc.
Blady brzask dnia wschoǳącego, który powitały ǳwony, przekradł się nareszcie przez
kraty, dźwięk ten zdawał mu się uż pogrzebowym biciem na zgon Rybińskiego.


Następnego dnia, Jan Sieniński wyszedł zawczasu na zwiady, bo niespoko ny podczaszyc
prosił go na wszystko by mu pewnie szą dał wiadomość o Rybińskim.
Starzec znalazł uż na rogach ulic poprzylepiane paszkwile nocne, w których zbryzgane krwią i błotem, walało się poczciwe imię Ordyńskich. Ze zgrozą, ze smutkiem
zdarł z nich parę i westchnął płaczliwie nad losem co podawał w pośmiewisko ostatniego
potomka rodu zasłużonego i czystego dotąd… Ale z wierszy tych dowieǳiał się także
Sieniński że Rybiński żyć eszcze musiał, śmiertelnie tylko będąc postrzelony. Mięǳy
mieszczany i przekupniami choǳiły ǳiwne i ak zwykle przesaǳone wieści, z których
nic złożyć nie było podobna. Stary wedle zlecenia podczaszyca poszedł pod Krakowską
bramę do Orlandiniego z pełną tabakierą umyślnie kupione na to rapy, aby się od niego
coś pewnie szego dopytać.
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Żebrak uż był na swoim stanowisku, wypił świeżo kawę, ręce na żołądku skrzyżował
i w błogosławionym spoczynku z góry poglądał na mĳa ące go mrowie ludu. Wygodnie ułożywszy nogi na słomiance, parasol przygotowawszy z boku na przypadek deszczu,
sieǳiał sobie Orlandini ak pan ulicy, wygrzewa ąc się na wiosennym słoneczku.
Pan Jan wieǳiał uż z kim miał do czynienia, znał że cuǳoziemiec choć próżniak
i żebraczysko a dumny, schylił przed nim czapki i wszedł w rozmowę rapą.
Orlandini pogardliwie rękę wyciągnął i raczył zażyć.
— Dobra tabaka! — rzekł — a da cie no eszcze raz!
— Proszę, proszę — odpowieǳiał Sieniński.
— Piękny ǳionek!
— Ślicznie po wczora sze burzy.
— Spoǳiewam się, że król powinienby wy echać do miasta, nieźle by było, rzadko
teraz się ruszy, z powodu se mu… a eszcze no te rapy.
Sieniński stał z tabakierką otwartą.
— Słyszał pan co o zabó stwie posła Rybińskiego? — spytał nieznacznie.
— Nie zabity! nie zabity! — rzekł Orlandini z pewnością — wiǳiałem się wczora
z dworzaninem księcia biskupa ku awskiego, ranny ciężko w piersi z lewe strony, ale
mówią że wyżyć może. Zabó cy słyszę surowo poszukiwać nakazano, ale myślę, że do te
pory uciec musiał… Ale ba! nie chciałbym mieć ego głowy na karku!
— To paniątko! zna ǳie się kto co się za nim u mie i nic mu się nie stanie.
— Wszelako, wszelako — rzekł Orlandini, zażywa ąc ciągle — choć mówią, że i król
go protegował, bo się podobno w matce ego kochał, zbytni szał młoǳieży chce poskromić
i dać przykład. Pod bokiem se mu — a to poseł!
— Nie znaliście podczaszyca? — spytał Sieniński.
— I owszem! chłopiec się był utresował u nas, niczego! Słyszę, kobiety za nim szalały,
ale pod koniec źle o nim mówiono, szulerował, brzydka rzecz…
Pan Jan aż zbladł, tabakierka zatrzęsła mu się w ręku. Orlandini popatrzał mu w oczy.
— A co waści? — spytał.
— To tak, drżączka.
— Szkoda by rozsypać tabaki… da cie no mi e trochę do mo e tabakierki, wcale
dobra!
— Chętnie, chętnie, ale byka za indyka, gdybyście też mi zrobili ednę łaskę, która
was nic kosztować nie bęǳie?
— O ho! a co to waści potrzeba — dumnie zagadł Orlandini — wiǳę, że nie bez
interesu przyszła ta rapa do mnie.
— To bagatel.
— Chcesz mnie wiǳę przekupić! no! no! gada .
— Bęǳiecie ǳiś pewnie wiǳieli enerała Bauchera, gdybyście oddali mu ten bilecik.
Orlandini pocmokał, popatrzał…
— Jaki waszeć mądry! — rzekł — za rapę! A ba! odda ą się to bileciki, ale nie za
niuch tabaki. Ja muszę żyć, i dobrze z eść i dobrze się napić, mnie życie kosztu e, a kto
się mną posługu e, niechże karmi!
— Cóż by to kosztowało? — spytał się pan Jan biorąc się do sakwy.
— Co? to ak od kogo, — rzekł żebrak. — A od kogo list? mów waść!
— Od ednego z przy aciół enerała.
— Ba! ba! z przy aciół! ma on i przy aciółki! Da waćpan tę rapę do tabakierki, to od
podczaszyca pewnie! Dodasz eszcze talara; wiem, że dukat by się należał, ale teraz musi
być goły.
Sieniński westchnął, wyszukał na gładszego talarka i wcisnął go z biletem w rękę
żebraka. Orlandini obo ętnie wziął pieniąǳ, w szeroką kieszeń zielone zbrukane kamizoli
wrzucił, bilecik w drugę, wysypał rapę do dna, założył znów ręce na brzuchu i kiwnął głową
Sienińskiemu, akby mu mówił:
— Bywa że asan zdrów, więce uż rozmawiać nie myślę.
Sieniński pociągnął potem na Miodową do Frascatelli, u które wczora zostawił pieniąǳe i kle noty podczaszyca. Zastał tu od wczora sieǳącego doktora Beklera, a chorą
ledwie z życia ostatkiem.
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Przezedrzwi słychać było wśród ciszy ciężki oddech e piersi i głos słaby, którym
żegnała przytomnych.
Nie wiele ich tam było teraz: poczciwy lekarz, dwie kobiety, służąca, nikogo z dawnych
czcicieli. U rzawszy starego, Włoszka podniosła się eszcze, oddała mu klucz wskazu ąc
szuﬂadę kantorka, i szepnęła rozczulona.
— Pożegna pan go odemnie, wątpię żebyśmy się uż zobaczyli na tym świecie. —
Łzy potoczyły się e z oczu a doktor milczenie nakazał.
— Do czego to? — spytała nieposłuszna — czyż i tak umrzeć nie trzeba… a to
czu ę, że nie wyży ę. Napróżno doktorze trzęsiesz głową… Matka tam na mnie czeka,
a was i świata nie żału ę! tak mi tu było ciężko w wieńcach róż na skroni i w czczych
oklaskach ak w ka danach, ak w przeklęstwie. Może choć z góry zobaczę asne niebo
Itaǉi i sine morze nasze i rozkwitłe pomarańcze i laury, a do ǳie mnie śpiew rybaczy
z nad wybrzeży…
Zamknęła oczy, zdawała się marzyć, tak, że stary Sieniński, który długo mimowoli
wpatrywał się w śliczną e , ak marmur bladą twarzyczkę, niepostrzeżony na palcach się
wymknął ze zwilżoną powieką.
— A! mó Boże! mó Boże! — rzekł do siebie wyrywa ąc się na miasto — akie to
ich tute sze życie! Człowiek głowę traci! wrzawa, pisk, ęk, ten umiera, ten się kocha, ów
szale e i zabĳa. Ani chwili spoczynku, żebyś ak chciał się zdrzemnąć! Sﬁksować tu trzeba!
nie lepie żeby na wsi sieǳieć i po prostu Pana Boga chwalić?
Powolnym krokiem posuwał się dale pan Jan dla sprawǳenia wieści o Rybińskim,
ku ulicy na które było ego mieszkanie; zdala uż łatwo dom rozpoznał, bo przed nim
stało karet kilka i luǳi dosyć. Powoli idąc zaczepił to tego to owego, uda ąc prostego
ciekawca, choć dosyć niezręcznie, bo co chwila wzdychał. Nareszcie dwie żywo ugadu ące
się kumoszki we wrotach kamienicy, wprost na przeciw domu Rybińskich, uczyniły mu
naǳie ę, że się czegoś dowie.
Zdala uż słychać e było mielące szybko ęzykami, zastanowił się przy nich z ukłonem
— ǳień dobry.
Spó rzały nań z ukosa.
— A cóż słychać? — spytał — czy taki umarł?
— Ale nie! — odpowieǳiała edna.
— Nie, nie — dodała druga, prześciga ąc się w opowiadaniu — doktory tylko słyszę
rozcięli mu het piersi, kulę wy ęli, a że była w samem sercu, potrzeba było i serce zaszywać
czerwonym edwabiem.
— I cóż, bęǳie żył? — spytał pan Jan.
— Słyszę bęǳie, ale serca to nie wiele mu się zostanie, ono kawałeczek.
— Osobliwość — dodała druga — a to dawnie powszechnie gadali, że byle człowieka
choćby szpilką zakłuć w serce, musi skończyć, a tu teraz tacy doktorowie że i do serca się
dobiorą, i zaszy ą, i nic.
— To przez to — zaczęła pierwsza po cichu — że choć synowiec czy coś biskupa,
ale taki był słyszę farmazon, a farmazon choć siecz, choć pal, nic mu nie bęǳie… Był
taki farmazon, i wiǳieli nawet że choǳił do ich tego Łoża… Gdyby tak poczciwemu
katolikowi, nie daliby rady, ale oni ma ą swo e sposoby!
Druga tylko ruszyła ramionami.
— A wszystko to poszło przez miłość — dodała — oba się w edne pokochali; z tym
co do niego strzelił, w akie ś farmazonce, a ta słyszę obu durzyła, aż z wielkie zazdrości
tamten mu śmierć chciał zrobić. Co to słyszę była za kula!
— Mówią — przerwała pierwsza znowu — że się to pokłóciło przy kartach.
— Tak, ale to bez miłość poszło — kończyła druga — na pewnie sza rzecz… nawet
słyszę ta farmazonka z desperac i po Rybińskim mało nie szale e, choć ma męża, ale to
u tych pań mąż to ak trynóżek, na to est, żeby na nim postawić kochanka.
Dłuże uż nie ma ąc się tu czego zabawiać i będąc pewien, że Rybiński ży e, pan Jan
ruszył na powrót ku dworkowi.
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Późną nocą enerał Baucher, któremu się mimo bileciku naglącego podczaszyca, barǳo
nie chciało wiǳieć z tak pode rzanym, a do tego gołym w te chwili egomością, uznał
ednak koniecznem odbyć tę pańszczyznę i znalazłszy Kaspra Sienińskiego u Krakowskie
bramy, czeka ącego, by mu wskazać dworek, poszedł z nim pieszo.
Wielki to był ze strony ego dowód przy aźni, i stary pieczeniarz głęboko rozmyślał
nad tem w ak ǳiwnych okolicznościach stawił go los pierwszy raz w życiu, zmusza ąc do
odwieǳania dwóch luǳi zgubionych, księcia podskarbiego i podczaszyca.
Do tamtego dawne obowiązki przy aźni, a czasem i król ta emnie posyłał, tu trzeba
się było choć raz pokazać, żeby nie mieć sobie do wyrzucenia zbytku obo ętności.
— Każda rzecz ednak — mówił do siebie idąc — ma swo ę złą stronę! ktoby się
domyślał że ten podczaszyc, co tak się zdawał łagodny ak baranek, za te wieczorki i obiadki
w takie mnie teraz wpęǳi tarapaty. — Głupie życie! głupie życie! Ale bo i nadto doprawdy
się poświęcam! Taki byłem całe życie wylany dla drugich! — I westchnął Baucher litu ąc
się nad sobą.
Jakkolwiek spoǳiewany, enerał zszedł podczaszyca z Anusią, i zobaczył ą nim potraﬁła umknąć.
— Patrza cie — rzekł w duchu — ślicznie pokutu e, szczur w serze! zazdrośnik, nigdy
mi ani wspomniał o tym buziaczku, a to być musi dawna ego sekretna faworytka! aki
ﬁlut!
Z miną politowania pełną, ale dosyć kwaśną, enerał przystąpił do dawnego swego
pupila.
— Na Boga, co słychać? co król mówi? — zapytał na wstępie podczaszyc.
— Król? — rzekł enerał wolno — musisz uż wieǳieć, że ksiąǳ biskup chciałby
waszmości ćwiertować gdyby mógł, i gotów dowoǳić że to gorze niż zabó stwo, świętokraǳtwo tknąć księżego synowca. Choǳił do króla z lamentem, król się gniewał, ale
któż nie zna złotego serca? Mówił mi wieczorem wyraźnie, żebyś się skrył, a co lepie
uciekł, bo z sądami marszałkowskiemi nie żarty.
— A w mieście?
— Szczerze ci powiem, interpretac e są różne i nieciekawe. Ten Cerulli ucieczką swo ą
całkiem sprawę popsuł, luǳie androny plotą.
— Domy mi pozamykali!
— Ale wiem — spuszcza ąc głowę rzekł enerał — to ze strachu, żebyś gǳie spotkawszy Rybińskiego awantury nie zrobił.
— Myślisz?
— Jestem tego pewny.
— Nie byłeś u wo ewoǳine ?
— Owszem, w rozpaczy biedaczka.
— Jakto! czego?
— A, po Rybińskim!
Podczaszyc ręce załamał.
— Po nim? ak to? zkąd-że się to wzięło?
— Z waści wiǳę wielkie eszcze niewiniątko! — śmie ąc się odpowieǳiał Baucher.
— Nie domyślałeś się nawet co się pokazało, oto, że pozornie cię na sznureczku trzyma,
aby tem pokryć ściśle sze stosunki z Rybińskim; od czasu akeś go postrzelił, zachorowała,
w rozpaczy, ręce łamie, zachoǳi się, płacze. Mąż nie wie o co iǳie, złożyli to na spazmy,
sieǳi przy nie , wzdycha, a łzy mu grochem płyną, trzech doktorów nieodstępnie.
— To być nie może!
— Ale tak est, darmoby nie wierzyć.
— Wo ewoǳina! ona nim garǳiła, ona się śmiała ze mną z ego głupstwa!
— Głupi być mógł, ale to inny interes! przysto ny chłopiec! Tak est! podczaszycu —
tak est!
— A inne panie nasze?
— Teraz kto żyw za Rybińskim bo ranny.
Podczaszyc z gniewem zaciął usta.
— Nikt nawet nie spytał o mnie?
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— Jedna starościna i to po cichu — ale te teraz nowy amant pilnu e d abelnie,
a o Frascatelli wiesz przecie?
— Chora?
— Umarła ǳisia — rzekł Baucher spoko nie — i lepie zrobiła — dobre to było
stworzenie, ale nie na swo em mie scu, e trzeba było pó ść do klasztoru, nie do teatru.
— Biedne ǳiecko — odezwał się podczaszyc ze smutnem uczuciem — zapewne lepie
że skończyła życie, które dla nie było nieznośną męczarnią.
— A zatem — począł gość któremu uż pilno się było wymknąć, chwyta ąc za kapelusz
— a zatem potrzeba cię pożegnać podczaszycu; siedź cicho, nigǳie się nie pokazu , my
puścimy fusa żeś do Niemiec uciekł — potem się to utrze.
I enerał nakładał co na pręǳe rękawiczki, pragnąc się wyrwać, bo mu i lokal i suche
przy ęcie nie smakowały wcale.
— Chwilę eszcze, panie enerale, czegoż się tak spieszysz?
— Do zamku, muszę do zamku! eśli mi masz co do polecenia…
Podczaszyc szukał w głowie, ale nic nie znalazł.
— Nie zapomina o mnie przed królem — odezwał się — a radź co mam począć eśli
Rybiński wyzdrowie e.
— Trzeba się bęǳie z nim strzelać.
— A gdyby znów nie wyszedł! Jak się oczyścić.
— Na gorze się oczyszczać — obo ętnie rzekł enerał — nim się on wyliże luǳie
zapomną, wrócisz, po eǳiemy sobie dale po staremu i kwita. Byle ten przeklęty se m,
który myśli z gruntu wszystko przerabiać, poko u nam nie zamącił.
— Co się ǳie e z podskarbim?
— A cóż! sąǳą go i odsąǳą od wszystkiego.
— A hetman?
— Hetman go sąǳi, robi co może mimo wrzasku… poko u nie ma ąc na chwilę.
Król mięǳy młotem a kowadłem. Mĳa ą złote czasy, którycheśmy używali, głowa pęka
od za ęcia i strachu. ǲiś wielki wieczór u posła, chybić nie można, śpieszyć muszę.
Zerwał się znowu.
— Wcześnie eszcze enerale, chwilę, chwilę, pociesz mnie trochę.
— Przyznam ci się podczaszycu, że dalipan zamiast cię pocieszyć, eszczebym sam tu
gotów się rozstękać, tak u ciebie na więzienie zakrawa. Ja estem sybaryta, gdy mnie nie
otacza zbytek i dostatek, tracę siłę… na nic się nie zdałem. Bądź zdrów, a na ucho dodał:
Wiǳę że i tuś sobie obmyślił lekarstwo od nudów, na rzałem ładną twarzyczkę. Dobrze
pomyślano; zawsze to dystrakc a.
Podczaszyc się zarumienił i prawie rozgniewał.
— To tak ak siostra mo a — zawołał porywczo — wychowana ze mną i święte dla
mnie ǳiecię.
— Och! och! zazdrośnik — rozśmiał się stary — zazdrośny! wstydź się! dalipan zawcześnie, eszcześ przecie nie łysy — dobra noc.
I wyniósł się co pręǳe , obiecu ąc sobie że nie rychło drugi raz odwieǳi podczaszyca.
Pozostawszy sam z sobą Ordyński, zatopił się w myślach smutnych, przebiega ąc całe
życie swo e i rozpatru ąc się nad tem, do czego ono go doprowaǳiło. — Szczęściem
eszcze choroba Rybińskiego czyniła nie aką naǳie ę wy ścia z tego fałszywego położenia,
eżeliby ocalał.
Byłby tak dumał długo, gdyby nie poczuł, że ktoś cichaczem się wsunąwszy tuż przy
nim stanął. Był to cavaliere, którego Anna przez wpół otwarte drzwi na rzawszy krzyknęła,
gdyż twarz ta przypominała e także straszne wiǳiadło na obrazie św. Michała.
— Kto tam est obok? — spytał Fotofero.
— To mo a przybrana siostra, współwychowanka, córka naszego sługi… Ale akżeś to
wszedł i co mi przynosisz?
— Że Rybiński ży e — źleś pan mierzył. — Ale może dobrze się stało. Kwatera
kawalerska wcale porządna na ęta w ustronnym kątku, wesoła, czysta, wygodna, czeka na
pana, co na pręǳe wynosić się potrzeba.
Rzekł to tak żywo i nagląco akby miał w tem akiś interes, żeby podczaszyc wyniósł
się ztąd co na rychle — uderzyło to młodego człowieka.
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— Ale powieǳ pan proszę — spytał — dla czego chcesz mnie zmusić opuścić ten
kąt spoko ny, w którym mnie dobrze i bezpiecznie?
— Ani dobrze, ani bezpiecznie — odpowieǳiał szybko cavaliere. — Nie rozumiem,
żeby człowiek dobrowolnie się zamykał w stęchliźnie, ciemności, wilgoci, gdy może mieć
co lepszego. Bezpiecznie tu też nie est, wiem że cię tu uż enerał odwieǳiał, zbyt blizko
zamku, zwróci to oczy, może ktoś wydać. A zatem ubiera się i chodź.
Podczaszyc, akkolwiek mu to nie było wygodnie, wolał ednak pozostać, i nie rad był
że go tu wyszpiegował naprzykrzony przy aciel. Zbliżenie się do Anny niespoǳiewane,
było dla niego wielką pociechą, odświeżało go, rzeźwiło, przenosiło w czasy które zaczynał nazywać lepszemi. Wprawǳie nałóg zbytku, wygody, zabawy, z które także pas ą
sobie zrobić łatwo, bo są luǳie co bez szumu i hałasu wyżyć nie mogą — ciągnąły go za
Fotoferem, ale akieś silnie sze niewytłumaczone uczucie wiązało do lichego domku.
— Ja nie mogę się ztąd oddalić! — rzekł po rozmyśle stanowczo.
— Dla czego?
— Nie chcę się tłumaczyć.
— Chybabyś pan chciał zerwać całkiem stosunki z przy acielem i obrazić go śmiertelnie? — rzekł cavaliere z przekąsem.
Podczaszyc spo rzał nań z góry, twarz ta znowu wydała mu się straszliwie poczwarną.
— Wybacz pan — rzekł dumnie trochę z pańskim ukłonem — ale a woli mo e za
żadną przy aźń nie sprzedam.
— A zatem zostań pan tu — zawołał gość — zostań, ale eśli cię tu odkry ą i złapią,
a umywam ręce.
Ordyński zastanowił się i zadrżał — co tu było począć?
— Do utra — rzekł.
— Jutro być może za późno.
— Kilka goǳin mi da do rozmysłu.
— Ja i za goǳinę nie ręczę.
Podczaszyc potarł czoło, obe rzał się, akby rady szukał w otacza ącem — gdy właśnie zapukano do bramy, chód w sieni dał się słyszeć, a nim drzwi otworzono, cavaliere
niepożegnawszy się nawet, wyleciał piorunem i zniknął.
Tuż prawie wszedł z edne strony ksiąǳ Spiryd on, z drugie Anna. Stare, poważne
i piękne oblicze księǳa, ǳiwnie świętem i pogodnem wydało się podczaszycowi po te
poczwarze, która akby z przestrachu przed chwilą pierzchnęła.
Powitawszy po bożemu; ksiąǳ wpatrzył się z litością w młodego człowieka i przywitał go powtórnie ściśnieniem ręki; podczaszyc uczuł się akoś prze ęty, upokorzony pod
spo rzeniem ego, akby stał przed na wyższym sęǳią.
— Nie obawia się pan przybycia niezna omego — rzekł kapucyn — estem stary tego
domu przy aciel, o panu wiem wszystko, a nawet taić nie będę, żem tu dla niego przybył.
Cóż to za utrapieniec przedemną wyleciał?
— To… dawny mó zna omy — wy ąknął podczaszyc — Włoch pewien.
— Jakiś diabolus incarnatus — rzekł staruszek — szusnął koło mnie akby co złego…
gdybym z natury nie był odważny, mógł był mi napęǳić strachu.
— Daru esz mi pan, przerwała Anna z uśmiechem przystępu ąc do Michała, żem a
tu o ca Spiryd ona poprosiła. Był tak łaskaw że przybył na nasze wezwanie, choć edne
chwili niema wolne . Zdawało mi się, że pobożny kapłan na potrzebnie szym panu być
może.
— Na potrzebnie sze — odezwał się podczaszyc z trochą niepoko u, — byłoby mi
teraz pewne i bezpieczne schronienie; wszak mnie uż i tu podobno chcą szukać, tylko co
o tem odebrałem wiadomość.
Anna załamała ręce.
— A o cze, ratu , ratu go na Boga!
Kapucyn namyślił się trochę, przeszedł po izbie, wziął płaszczyk złożony u drzwi, dobył
czapeczki z rękawa i rzekł.
— Bierz pan płaszcz, i chodź ze mną, zna dę ci mie sce bezpieczne.
Gdy Anna z wǳięcznością całowała ręce staruszka, podczaszyc posłuszny chwycił
płaszczyk i kapelusz, i prawie nie żegna ąc się wyszedł z księǳem razem.
We wrotach o ciec Spiryd on się zatrzymał szepcząc mu:
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— Słucha pan, idź ak na dalszą drogą do fórty kapucyńskie na Miodową, tam pyta
o o ca Spiryd ona, w klasztorze Wpana ukry ę do czasu, ale wprzód muszę na to wy ednać
pozwolenie, a razem iść nie możemy.
To mówiąc ścisnął go za rękę, i o kĳu ale żwawo posunął się wskazu ąc podczaszycowi drogę przeciwną. Ten skoczył w bok natychmiast, i w ciemności nie pyta ąc dokąd
i którędy iǳie zniknął z oczu.
Nie upłynęło pół goǳiny gdy straż marszałkowska napadła dworek Sienińskich, osaczyła go do koła i rozkazawszy roztworzyć bramę, co Hołodryga spełnił ze strachem,
splondrowała od strychu po piwnic, w na ta emnie szych nawet zakątach. Pan Kasper
nie zapiera ąc się wcale, że podczaszyc u niego się ukrywał, barǳo akoś naturalnie zaręczał, że rano eszcze wy echał niewiadomo dokąd.
Tymczasem zbieg nasz błąǳił po ulicach przelękły i napadłszy w końcu sto ącego przy
szyneczku ﬁakra, kazał mu się wieźć do kapucynów. Rzucił się w powóz zmęczony, zamyślony, zbity, oczy puszcza ąc na oświecone miasto, po którem przed kilką dniami latał
z innemi za zabawą i uciechą, wśród którego teraz się ak zbieg błąkał. Za rzał w okna domów, w których się bawiono i zazdrościł szczęśliwym, potem żółć zalała mu serce, i oczy
od tego obrazu odwrócił. Nigǳie śladu nie znalazł żałoby po sobie. Nagle ﬁakr rozpęǳony się zatrzymał, światła akieś i śpiewy ocuciły zdrętwiałego, spo rzał — przechoǳił
pogrzeb.
Długim szeregiem szli księża, zakonnicy, kilku luǳi z pochodniami, a prosty wóz
okryty czarnem suknem powolnie wiózł trumnę czarną drewnianą, odkrytą, z które tylko
długi ogon sukni białe i wianek kwiatów widać było. Podczaszyc podniósł się machinalnie
na nogi, spo rzał i zobaczył białą, spoko nym snem u ętą twarz piękne Frascatelli, która
go spotkała na droǳe do grobu, akby raz eszcze chciała pożegnać.
Na piersiach, w złożonych rączkach trzymała swó sztylecik zakończony ręko eścią
w kształcie krzyża, bo tak biedna umiera ąc mieć chciała.
Od owego wieczora u księcia podskarbiego, kiedy ą poznał żywą, wesołą, szyderską, do ǳisie szego, ile zmian! pomyślał gorzko Ordyński — tak-że się kończy wszelka
naǳie a, wszelka radość ziemska?
Pogrzeb był ubogi i nieludny, żadnego z e przy aciół za trumną, wielbicieli, mniemanych kochanków ani słychu; dwie śpiewaczki Włoszki, służąca, kilka bab, bractwo ze
świecami i kupka próżniaków. Trumna kołysała się na wozie wstrzęsana co raz nierównym brukiem, a piękna eszcze główka Włoszki zdawała się poruszać na białe poduszce,
ręce nawet ściska ące ów krzyżyk, co z nią szedł do grobu, kołysały się na piersiach.
Łza zakręciła się w oczach podczaszyca i zimny obwiał go smutek, uczuł przelotnie
całą nicość luǳkiego żywota.
Wtem ak wiǳenie powietrzne przeciągnął pogrzeb, zniknął, oblały go ciemności,
ﬁakr ruszył i stanęli u klasztorne fórty.
Ordyński zaǳwonił, spytał o o ca Spiryd ona, i spotkał go uż z książką w ręku oczeku ącego w celi fórt ana.
— Chodź pan — rzekł mu starzec, — nie wiem czy ci tu bęǳie wygodnie, ale pewnie
bezpiecznie.
To mówiąc powiódł go na oddalony korytarz i otworzył maleńką celę, czystą, ubogą, zakonną. Tu postawiwszy stoczek na stoliku u wązkiego łóżeczka, prosił podczaszyca
sieǳieć, a sam na zydelku pod ścianą się rozgościł.
Obe rzał się Ordyński — czyście tu, biele , wesele może było niż u Sienińskich, ale
akoś straszno. Izdebka wydała mu się szeroką tylko trumienką. Okno za kratą, drzwi
ciemne dębowe w głębokie amuǳe, szafeczka w ścianie, tapczan, stolik a na nim kilka
umyślnie położonych książek, zydelek, ǳban z wodą, siennik wypchany słomą, a nad
głową posłania wielki krucyﬁks drewniany — oto co znalazł w nowem swem mieszkaniu.
— Nie ogląda się mo e ǳiecię — przerwał mu kapucyn uśmiecha ąc się, — nie ma
tu co wiǳieć, ciasno i ubogo, nagie ściany, tyle ile potrzeba dla zakonnika; dla was pewnie
to mało, ale to wam da em co mamy.
Podczaszyc zarumienił się złapany tak na odgadnione myśli i szybko odpowieǳiał:
— Mnie tu aż nadto bęǳie dobrze, aż nadto, bylebym był bezpiecznym.
— Zda e mi się, że za to ręczyć mogę, bo choćbyście nawet zeszli kiedy do kościoła
i tam was nikt nie pochwyci, w klasztorze nie ma eszcze zwycza u szukać i prześladować
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nikogo… Dawne prawo schronienia eśli nie ako prawo, to ako zwycza istnie e. Smutno wam tu być może, ale kto wie, nie zawaǳiłoby w samotności pomyśleć nad sobą
i przyszłością. — Świeżo rozrzewniony pogrzebem, przygnębiony swo em położeniem,
Ordyński odezwał się z wylaniem:
— A! o cze, gorzkie bo myśli na pokarm przychoǳą,‥ o świecie myśleć nie warto,
luǳie tęsknoty nie warci.
— Bałamuctwo mo e ǳiecko, — odpowieǳiał kapłan. Świat stary zwoǳiciel to
prawda, ale luǳie są różni, a akich sobie z mięǳy nich wybrałeś, takicheś miał, ak kto
sobie pościeli, tak się wyspi.
Podczaszyc westchnął ciężko.
— Przyszło do tego — rzekł — kapucyn, żeś Wpan musiał goǳić na pierś brata,
bliźniego, dla czego? dla czcze obrazy honoru! Rozlałeś krew, a! czy nie czas żeby teraz
gdy Bóg łaską swo ą uratował od zbrodni, wnĳść w siebie i zwrócić się z te drogi, która
ak wiǳisz do takich ǳiur i trapezów prowaǳi?
Podczaszyc tak uż był odwykł od słów pobożnych, że ich prawie nie po mował.
— To pewna — rzekł — że żału ę tego co się stało, ale cóż miałem począć?
— Pierwsza rzecz, odparł kapucyn, to plunąwszy porzucić te próżniacze życie. Albom
to a was takich paniczów i ﬁrcyków nie napatrzył się? co robicie? oto od rana do wieczora
bawicie się, używacie — śliczni obywatele kra u! śliczni chrześcĳanie!
— Ale mó o cze, przerwał podczaszyc trochę zawstyǳony — czasy włosiennicy
i dyscyplin minęły.
— Nie kochanku, luǳie tylko przeszli co ich używali i wiǳisz, że bez nich coś nie
lepie … albo to piękny widok szaleństw naszych gdy toniemy? To akby wedle słów błogosławionego Skargi, w rozbĳa ącym się okręcie rozpasani na rozpustę ma tkowie, lub
ak żołnierstwo rzymskie rozegrywa ące szaty Chrystusowe u stóp świętego krzyża ego. Myślicie że to sprowaǳi błogosławieństwo Boże na nasz naród? A ak Pan Bóg ma
kochać tych co o nim wieǳieć nie chcą i wolą się perfumować niż modlić?
— Zapewne — rzekł — skłopotany podczaszyc — nie przeczę żeśmy może trochę
winni, ale trudno czegoś i młodości nie wybaczyć!
— Wiele, wiele się wybacza, odpowieǳiał Spiryd on, ale przecie nie wszystko. Gdy
się styra, zbłoci, zgnuśnie e i zbabie e, to się e nie wybacza, gdy szale e zamiast pracować,
darować e tego nie można.
Pierwszy raz oddawna usłyszał Ordyński tak surowe słowa, ale e poszanował, bo mu
znów świętą przypomniały babkę.
— Nie chcę Wmości nuǳić perorą — rzekł, wsta ąc z ławy, weselszym tonem kapucyn — samotność i dobra książka, uleczą spoǳiewam się niezadawnioną eszcze chorobę… masz pan tu Drogę do życia pobożnego i Tomasza à Kempis… dobranoc — dobranoc.
Obe rzał się eszcze czy czego nie brakło gościowi i wyszedł powolnie.
Milczenie klasztorne otoczyło przybyłego — myśli ego zburzone wiły się kłębami po
głowie, rzucił się na łoże i znużony usnął.
Ale i we śnie ǳikie miał eszcze wiǳenia, miotał nim szatan wyskaku ący z obrazu
Ś. Michała, uśmiechał mu się zaprasza ąc go z sobą do trumny Frascatelli, wieziono go
potem w trumnie razem z Rybińskim, którego krew buchała w usta zabó cy… potem
ogarniały go ciemności, powoli zatętniał ǳwonek i szmer akby długie ciche modlitwy,
zaszumiał w łonie nocy. Napróżno silił się obuǳić.
Leżał znów w trumnie, wieziono go przez całą Warszawę, wszyscy zna omi go mĳali
szydersko, ledwie który głowę odwrócił, by nią pokiwać obo ętnie, zobaczył i Annę idącą
za swoim pogrzebem, i kata w czerwieni z mieczem — i babkę nad sobą w obłokach i tysiące postaci znanych i nieznanych, a śmiech szatana chwilami aż tłumił dźwięki ǳwonu,
tak się rozlegał szeroko. Znużony snem i marami, otworzył oczy otoczony białym dniem
i znalazł się na podłoǳe, gdyż miota ąc się widać spadł z łoża. Zobaczywszy różowe blaski
wschodu, otworzył okno na ogródek wychoǳące, spiekłe czoło wystawu ąc na chłoǳący
powiew poranku.

   Djabeł




Następnych dni, o ciec Spiryd on w chwilach wolnych nie omieszkał odwieǳić Ordyńskiego, a każda ego rozmowa coraz głębie sięgała w serce młodego człowieka, który w te
ciszy ciągłe myśleć musiał i myśl zwracać na siebie.
Staruszek też nie gromił go ani przestraszał — zawstyǳał, żartował, wskazywał cele
życia, łamiąc niebezpieczne zasady i przekonania, które Poinsot wpoił w młodą i wraźliwą
duszę. Nie natarczywy, cierpliwie i powoli dokonywał to ǳieło nawrócenia, które pod ął
z ufnością w Bogu, niezrażony tem wcale że rolę znalazł chwastami zarosłą. Podczaszyc
w początku słuchał go z roztargnieniem, akby z konieczności tylko, potem uważnie
nieco, ale mało korzystał eszcze. Z nudy pochwycił książki umyślnie mu zostawione
i odrzucił e, bo ich rozumieć nie mógł, i wrócił znowu do nich, a słowo czasem edne,
ciągnęło zeń długie pasmo ǳiwacznie pomięszanych myśli.
Zostawmy go w tem bezpiecznem ustroniu, a prze dźmy na ten świat, który opuścił.
Tu zniknienie ednego zapaśnika ani się postrzeǳ dawało, szał szedł bez niego swo ą starą
drogą, a luǳie i o podczaszycu i o Rybińskim, który leżał walcząc ze śmiercią eszcze,
zupełnie zapomnieli.
Starościc Rybiński co ǳień ednak miał się lepie .
W początku cała Warszawa brała uǳiał w ego cierpieniu, a pani wo ewoǳina aż się
była rozchorowała, posyłano, dowiadywano się, lecz po upływie akiegoś czasu poczęło to
ustawać, a piękna Karolina wiǳąc że się nie rychło doczeka ego powrotu do zdrowia,
wybrała mu zastępcę, choć eszcze po nim czasem wzdychała wieczorami. W parę tygodni
doktorowie zaręczali uż za życie, ale podczaszycowi pokazywać się eszcze nie było można,
bo zawsze by za zadane rany i napad z bronią w ręku, przed marszałkowskim sądem
odpowiadać musiał.
Tymczasem po zniknięciu Ordyńskiego, dom ego, konie, sprzęty, przez wierzycieli
przyaresztowane zostały, rozciągniono nawet sekwestra na ma ątki, a po obliczeniu strat,
które w ciągu pobytu w Warszawie poniósł, okazało się że połowę większą ma ętności
sprzedać by potrzeba, ażeby długi uspokoić. Reszta ma ętności znacznie też zahartowana
była przez podczaszynę do Włoch adącą, tak, że w na szczęśliwszych okolicznościach,
Głusza mu i coś eszcze przy nie pozostać mogło. Nie było też komu choǳić około
interesów, a że wierzyciele i zastawnicy ostro się pilnowali, wszystko przez nich zostało
poza mowane w administrac ę.
Stan ma ątku był niemal zrozpaczony, a podczaszyna które o tem doniesiono, odpisała
do Labe Poinsot, że barǳo ubolewa nad położeniem syna, ale go poratować nie est
w stanie, i do kra u wrócić nie myśli, raǳąc, by spieniężywszy w Polsce resztki akie
ocalić potraﬁ, do nie do Florenc i się przeniósł.
Podczaszyc odebrawszy ten list, przeczytał go i obo ętnie odłożył na stronę. Nie ciągnęły go wcale Włochy — co by tam robił ubogi? tu eszcze miał naǳie ę dźwignienia się,
tam żadnych. Może też uczucie akie wzrosłe w samotności przywiązywało go do kra u,
choć się przed sobą do niego nie przyznawał.
Anna z awiała się niekiedy w kościele do którego umyślnie często teraz modlić się
przychoǳiła, a i on mszy słuchiwał w loży od nie akiego czasu. Młoda miłość ku nie
obuǳała się coraz żywie , pierścionek, nawet z piersi poszedł na palec — bo się go uż
teraz nie wstyǳił.
Sam sobie ǳiwił się akiem szczęściem samo wiǳenie e napawało go zdaleka, ak
go wzruszał eden rzut oka, który ku niemu posłała, ǳiwił się że więce nie pragnął, że
z tęsknem i spoko nem przywiązaniem miło mu było dumać o nie dnie całe.
Od owe nocy, w które się przeniósł ze dworku Sienińskich do klasztoru, cavaliere
uż mu się nie ukazał więce — miał ednak ego wizerunek przed sobą, bo mu Anusia
oǳyskawszy z domu obraz Ś. Michała przysłała. Ale szatana zakrył, by go nie wiǳieć.
Rozważał teraz ak ǳiwnie ta postać wplątała się w ego życie i aki na nie wpływy
wywarła. Zna dował ą na każdym kroku, wszęǳie z pomocą pozorną, a zawsze wiodącą
do zguby… ǳiwaczne myśli wiły mu się po głowie.
Raz tedy gdy ks. Spiryd on przyszedł do niego rankiem po mszy, podczaszyc niby
żartem począł coś o szatanie; zakrycie ego twarzy na obrazie, o które się kapucyn zapytał,
było powodem rozmowy.
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— O cze — rzekł mu spoufalony uż z nim trochę — użciż szatan est prostym
wymysłem?
— Jak to? mo e ǳiecię, spytał ks. Spiryd on.
— Jużciż, i u nas nawet ks. Bohomolec z niego się śmie e.
— A! Bohomolec może! ale na co ci to pytanie? mów mi otwarcie, bo zda e się, że
krętą ścieszką dokądś dążysz.
— No, to powiem wszystko otwarcie, ale się ze mnie nie śmie mó o cze — odparł
podczaszyc — zawstyǳony prawie odkrywa ąc postać szatana na obrazie — Wiǳicie tego
anioła ciemności, tę poczwarę, straszliwą, dumną i wykrzywioną śmiechem przekleństwa
głowę?
— Wiǳę i zdumiewam się malarzowi, co ą tak pomyślał i wyraził!
— Ten obraz należał niegdyś do babki mo e , świętobliwe niewiasty, modliłem się
nie raz przed nim w ǳieciństwie do mego patrona, a na ǳiecku eszcze tak wielkie robiło
wrażenie, że mi się we snach roiła ta potwora. Późnie strach przeszedł, ale wstręt pozostał.
— No i cóż dale ! ǲiwną mi histor ą prawisz — rzekł ks. Spiryd on.
— Na ǳiwnie sza dopiero się rozpocznie — cichszym głosem począł podczaszyc —
oto tu w Warszawie, wkrótce po mo em przybyciu, wciągniono mnie na wieczerzę hulacką
do księcia podskarbiego.
— Niema co mówić, dobre mie sce dla skończenia edukac i — szepnął kapucyn.
— Tam poczęto ze mnie sobie szyǳić młoǳika, i ktoś mi podrzucił pytanie, że
pewnie choć w d abła wierzyć muszę. Ja w śmiech, ale oglądam się, a tuż w zwierciadle
kubek w kubek mó d abeł z obrazu mi się kłania.
— No! no! — zawołał ks. Spiryd on — to coś barǳo zawiłego, czy ci się tylko nie
przywiǳiało?
Podczaszyc ak na dokładnie opowieǳiał staruszkowi swo ę zna omość z cavaliere
Fotofero, ego usługi, rolę aką w krótkiem życiu odegrał i każdy krok tego ǳiwnego
przy aciela aż do ostatnich odwieǳin.
Kapucyn dobrze mu patrzał w oczy, akby go trochę o sen na awie lub bzika posąǳał,
a naostatek dodał:
— Są rzeczy niepo ęte mo e ǳiecko, ale gdy człowieka opanu e niemoc, a wie na nią
lekarstwo, akby go nazwano gdyby użyć nie chciał?
Podczaszyc milczał.
— A na d abła — dołożył ksiąǳ — czy on incarnatus czy invisibilis, eden mamy
pewny środek od lat tysiąca siedmiuset kilkuǳiesięciu — krzyż święty i modlitwę —
czyżeś ich waćpan użył kiedy?
Podczaszyc rozśmiał się, bo dotąd niestety modlić się wstyǳił, a rady babki nie umiał
posłuchać. Kapucyn spo rzał na niego i tabaki zażył.
— Tacy to z was teraz luǳie — rzekł — wierzycie we wszystko krom w Pana Boga,
w oszustów illuminatów, w Mesmerów, Caglistrów, w Swedenborgów, w ducha Gablidona, w Massonów i całą klikę ich, we wróżby, czary i wiǳenia, a gǳie istotnie wierzyć
potrzeba, to wstyd‼ O ciężko nas Bóg z tego kurować bęǳie musiał mości panie, zapiszczym, zaskwirczym… Ale nie dowołamy się litości póki…
Starzec zamyślony zamilkł.
— Ale cóż o cze sąǳisz o tem? — spytał podczaszyc — to dla mnie coś niepo ętego.
— A dla mnie asno ak na dłoni, że gdybyś się modlił, to by cię ta słota opuściła.
Reszty a nie tłumaczę, bo nie wszystko się tłumaczy.
Ordyński siadł zadumany.
— Waść się d abła zaparłeś że w niego nie wierzysz, śmie ąc się dodał kapucyn — co
za ǳiw, że dumna sztuka chce się zemścić, to tak akbyś się waszeć nie ukłonił wielkiemu
panu i tyłem się do niego obrócił. Pan Bóg, choć go się co ǳień słowy i czynem zapieramy
— patiens quia aeternus, a temu graczowi niedaleka może meta, musi się o swó honor
upomnieć!
— O cze żartu esz sobie ze mnie?
— Śmie ę się, prawda, ale kto wie czy żartu ę. Mądry nasz wiek w nic wierzyć nie
chce w co o cowie wierzyli, nowe sobie koncypu ąc artykuły, i na czele stawiąc akiegoś
Pana Boga (odpuść Panie) swo e roboty, a dale cały rzęd inwenc i różnych.
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— Jakże tu z wami o tem i mówić kochanku? od czego zacząć luǳiom stare wiary,
co wiele rzeczy i nie po mu emy i rozbierać nie śmiemy; gdy wy maceru ecie każdą rzecz,
nie patrząc czy narzęǳie, którym robicie swo e analizy bierze mater ał czy nie! Słowem,
heblu ecie wodę i świdru ecie powietrze!
A wiǳąc chmurną twarz gościa swego zakończył:
— Zrób to waćpan dla mnie, a pomódl się też kiedy, popróbu ! Świętą miałeś babkę co
cię wychowała, na łożu śmierci woła do ciebie zdaleka prosząc byś nie zapomniał o Bogu
— czemuż i dla nie uczynić nie chcesz, co ci przecież zaszkoǳić nie może?
Nic nie odpowieǳiał Ordyński przez fałszywy wstyd akiś, w którym go zakamieniły sarkazmy Labe Poinsot, i po ęcia na których podrastał przy matce. Stary kapucyn
westchnął boleśnie, zamilkł, i po cichu odchoǳąc, zostawił go samemu sobie.


W ozdobnych poko ach od czoła ednego z pałaców ulicy Senatorskie , przechaǳało się
dwóch luǳi o szare wieczorne goǳinie. Służący zapalali świece w żyrandolach i przygotowywali się do przy ęcia widać spoǳiewanych gości. Apartament, w którym się to
ǳiało, świeżo był obity, przystro ony, i świecił przepychem, pragnącym więce popisać
się bogactwem niż smakiem.
Znać w nim było człowieka, co myślał akby z ust wywołać wykrzykniki: musi być
panem.
Wielka sala cała wybita była adamaszkiem zielonym w kwiaty, w złocone oprawnym ramy, ﬁranki podobne z ęǳlą złocistą osłaniały okna, żyrandole świeciły od szkieł
i bronzów, liber a stro na w pończochach i trzewikach zwĳała się w wielkie liczbie.
Gospodarzem w tym wspaniałym domu był Włoch ów, Cerulli, któregośmy uż wiǳieli u podskarbiego i podczaszyca, co tak nagle znikł z Warszawy, a teraz bezpiecznie
powrócił i znów dom otwierał na większą eszcze niż pierwe stopę.
Towarzyszem z nim rozmawia ącym był cavaliere Fotofero, czarno stro ny, wyelegantowany, z dość zaasowaną minką. Oba u ąwszy się pod ręce choǳili po sali wielkiemi
krokami, wiodąc z sobą żywą rozmowę.
— Nie inacze — rzekł Fotofero — potrzeba podczaszyca ratować, bo gǳieś ze strachu
zaszył się w kąt, a tam go pewnie zaskoczą luǳie co nawracać lubią i zbałamucą głowę
młodemu chłopcu. Za mu e on mnie wielce, nie radbym żeby marnie zginął, potrzeba go
uwolnić z te kozy i na świat wyciągnąć.
— Stracił słyszę ma ątek?
— Być może i nie byłoby to ǳiwnem, ale czyż eden ży e i hula nic nie ma ąc? Od
czegoż kredyt, przy aciele, kobiety i karty?
— Zapewne, ale do dawnego trybu życia nie wiem czy powróci.
— Mylisz się, byleby się ukazał, łatwowierni, których pełen świat, kredyt mu powrócą, ciekawi będą się cisnąć do niego; trochę śmiałości a potrzyma się eszcze na nogach.
Potrzeba tylko naprzód, żebyś ty go rehabilitował w opiǌi. Już się okazu e z samego
przy ęcia tuta , że nowym charakterem oǳiany, nie esteś, nie możesz być w pode rzeniu
o szulerkę, za co właśnie z Rybińskim była robota; zna ǳiesz łatwo, przegrawszy im trochę, dwóch, trzech luǳi co pó dą z tobą upominać się o two a krzywdę u postrzelonego
starościca, dasz sobie aplomb i zbawisz Ordyńskiego.
— A ba! enerał i szambelan by poszli!
— Dosyć ich bęǳie, obu ǳisia mieć bęǳiesz, poproś ich o to. Jak skoro skończysz
z Rybińskim, a podczaszyc się uniewinni, nic mu nie bęǳie przeszkaǳać do pokazania się
na świecie, awanturę zatrzeć łatwo i skargi elliminować. Zresztą eżeliby się wahał wy ść
ze swo e ǳiury mó protegowany, o co mi wielce choǳi, zna dę na niego sposób…
— Obﬁty esteś w sposoby — aki?
— Na lepszy! Na rzałem w dworku do którego się był schronił, prześliczne ǳiewcze,
widocznie akąś ego sekretną dawną a ulubioną kochankę. Luǳkie oko dotąd e nie zna
w Warszawie, a to kąsek smaczny. Byle o nie rzucić słówko tym poczciwcom którym nic
nad nowość nie smaku e, posuną się do nie , zaczną się kręcić, ścigać a ego zaraz zazdrość
wypchnie z kąta na obronę faworytki. Wyciągnę go ak za wędkę, bo mi doprawdy żal —
zmarnie e to…
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— Wiǳę że ci o to barǳo choǳi, żeby podczaszyca świat oǳyskał! — rzekł z uśmiechem szyderskim Cerulli.
— Bo mi go żal, bo szczerze żal, z praktycznego ﬁlozofa akim uż być poczynał, łatwo
go tam przerobią na pospolitego bigota.
— Czy należał do Wschodu? — spytał Cerulli.
— Dotąd nie — odpowieǳiał cavaliere — ale lada ǳień bylibyśmy go wciągnęli gǳie
chcieli, bo mu się głowa paliła, barǳo by się przydał na prowinc ą.
— Cóż kiedy tak słabego charakteru?
— Ale est uczucie honoru! Słaby człowiek zresztą, w ręku mocnego człowieka, to
edno z na lepszych narzęǳi do ǳiałania, boda to z nimi tylko mieć do czynienia!
I rozśmiał się głośno, a w tem rozmowa przerwaną została wnĳściem kilku osób
zna omych nam uż z te powieści, które się spotykały prawie wszęǳie gǳie się wesoło
bawiono. Szukali naówczas i na umiarkowańsi gǳieby trochę poszaleć i odurzyć się mogli,
tak ciężkie brzemię asunku wkładała na ich ramiona owa epoka walki.
Szambelan Turski, sławny swo ą mową w procesie Ponińskiego, eden z naczelników
massoner i warszawskie , Trembecki, Ło ko, Kicki, Węgierski, Komarzewski, Suchodolski i kasztelan orator, nadeszli edni z pierwszych, za niemi poczęli się ściągać i mnie
zna omi goście, wśród których ukazali się Zabiełło, Bielawski, Witten, We ssenhof, Zaączek i poseł inﬂantski, sławny uż naówczas autor śpiewów kilku, dum, ba ek i komed i
w rękopiśmie przygotowane , która czytana naprzód u Mostowskich, potem na innych
wieczorach, wielki rozgłos i wielkie z ednała mu oklaski. Mnóstwo przytem posłów i różnego stanu luǳi nacisnęło się na ten wieczór u Cerullego, który świetnie się zapowiadał.
U drzwi sali witał swoich gości pan Cerulli w paradnym stro u a la française, z kilku
krzyżami, któremi się obwiesił z widoczną intenc ą pokazania ich wszystkim, z uśmiechem dumy, zadowolnienia i łatwością człowieka dobrego tonu. Fotofero cofnął się zaraz
i niepostrzeżony zmięszał z tłumem. Zawsze tak u nas bywało, gǳie gra i przy ęcie, stół
otwarty i kielichy, nie wiele pyta ą o imię i pochoǳenie gospodarza. Lada przybłęda
byle drzwi otworzył, stoliki rozstawił, gromaǳi do siebie i sam łatwo wszęǳie zna du e
przy ęcie. Tak było i wówczas z większą eszcze może niż ǳiś łatwowiernością; lada cuǳoziemiec umie ący po ancuzku, ubrany porządnie a ma ący czem przy ąć, stawał na stopie
poważne . A eśli eszcze świeciły na nim kilka cuǳoziemskich orderów i opiekowali się
możnie si, ani spytano z akie to ǳiury wylazło na świat.
Wśród zabawy, przy które początku i mowy o kartach nie było, Włoch ciągle się
uskarzał na Rybińskiego, ubolewa ąc, że skład okoliczności, gwałtowna potrzeba, która
go nagle do Wiednia powołała, nie dozwoliły na gorącym razie o krzywdę się swo ę upomnieć. — Wszyscy słuchali go w milczeniu, i powoli przekonać potraﬁł, że czuł silnie
wyrząǳoną sobie obelgę.
Przed wieczerzą zmuszono szambelana Węgierskiego że przeczytał wiersz swó do
Zamo skiego, edyny pochwalny aki w życiu napisał, i okryto go oklaskami; potem poproszono posła inﬂantskiego o wy ątek z Powrotu posła, a że i Bogusławski się znalazł
pod ręką, powierzono mu odczytanie scen kilku przy ętych z wielkim zapałem. Gospodarz choć po polsku ani be ani me nie rozumiał, cieszył się z humoru gości i wierzyć
zdawał oklaskom, do których szczodrze przysypywał nie żału ąc dłoni. Rozmowa potem
ożywia ąc się coraz, dotknęła polityki, społeczeństwa, a w ostatku przeszła w plotki o kobietach, ﬁnał nieuchronny każde polskie gawędki. Wspomniał ktoś wo ewoǳinę, ztąd
Rybińskiego i podczaszyca.
— Żal mi tego chłopca — rzekł enerał liczący się dla formy zawsze dla przy aciół
ego, w naǳiei, że może eszcze na wierzch wypłynąć — żal mi go, bo ak się okazu e
skrzywǳony był i za żywość tylko pokutu e.
— Zda e się — dodał ktoś — że gdy Rybiński wyzdrowie e, nic mu nie bęǳie na
zawaǳie do pokazania się znów na świecie.
— Ale słyszę — szepnął enerał — strasznie wiele przez ten roczek prześwistał.
— A co tam! — zakrzyczano — eszcze bogaty, matka ego ży e po książęcemu we
Florenc i, dobra ma ogromne choć zahartowane, ożeni się i interesa podkuru e.
— Myślisz pan? — spytał enerał.
— Jestem tego pewny, byleby ubił do licha to za ście z Rybińskim, pogoǳił się z nim,
wszystko się zreperu e. Zwłaszcza, że tu i kłócić się nie ma o co; winien starościc był, dostał
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naukę, wychoǳił się z nie i sza. Co się tyczy wo ewoǳine , nie ma ą się uż o co eść,
kiedy trzeci za ął mie sce przy e mości.
— Cha! cha! — wmięszał się ze swym śmieszkiem suchym Cerulli — podczaszyc
ak się wiǳi serce miał szerokie, wszak ci to, panowie uwierzycie, przy tylu amorach na
któreśmy patrzyli, eszcze ednę akąś chował pota emną faworytkę, słyszę cudo piękności,
utrzymywał ą gǳieś we dworku na Bednarskie ulicy.
— Ja ą nawet na rzałem — przerwał enerał — śliczna ǳiewczyna niema co mówić.
Wszyscy uszu nadstawili, bo nowa, nieznana i zalotna ak sąǳono piękność, była dla
nich niespoǳiewaną i miłą gratką.
— Cóż się z nią stało? gǳie ona? — spytano zewsząd.
— Zda e mi się że pozostała w dworku na Bednarskie ulicy, ma to być wie ski kwiatek
— dodał Cerulli z włoskim akcentem szarlatana zachwala ącego cudowny ole ek leczący
rany, zasiewa ący włosy i wywabia ący plamy — ma to być wie ski kwiatek prześliczny,
coś niewinnie pięknego…
Młodsi panowie spo rzeli po sobie.
— A gǳieżby to ą zobaczyć można? spytał kasztelan orator.
— W łazienkach nie bywa — szepnął ktoś z cicha po za nim — to pewna.
— Chyba w oknie dworku, bo nigǳie nie pokazu e się i nie wychoǳi… ǳiecię to
eszcze, ledwie może szesnastoletnie.
— Ba! w to gra ! — cmoknął kasztelan ręce zatarłszy — a do tego nie Warszawianka.
Jakże się to ǳie e, że e dotąd nie wyszpiegowano i nie zbałamucono.
— Ale bo to ma być na ser o kochanka podczaszyca i ǳiewczyna poczciwa!
— Cha! cha! — zaśmiał się stary fundator kąpieli, rusza ąc ramionami i uda ąc że na
dłoni liczy pieniąǳe — a to od czego?
Podkomorzy brański, który oddawna ziewał, pociągnął za rękaw gospodarza.
— A co grać nie bęǳiemy? spytał.
— Nie chciałbym — rzekł Cerulli wymawia ąc się.
— No! no! na bok niepotrzebna skromność! Każ podać kart i kości, niech poeci
i literaci pod nos sobie kaǳą, my czasu nie traćmy! Niech sobie pan Bielawski z Węgierskim eǳą się kiedy chcą od nóg czy głowy poczyna ąc, Ursino niech ba ki prawi, a inni
choćby i prawdy mówili, nic nam to do gry przeszkaǳać nie może.
Prosimy o karty, unanimiter prosimy o karty — podał enerał i inni za nim.
Gospodarz wahał się eszcze nieco, ale wreszcie uleǳ musiał słodkie przemocy, i kupka złota błysnęła na zielonem suknie. Ci co grać nie mieli ochoty, pili, rozmawiali, porozchoǳili się, a że salon taki wygodnem był mie scem do schaǳki i rozmowy, korzysta ąc
z za ęcia karciarzy, sformowały się kupki politycznych rozprawiaczy i posłów o przyszłe
naraǳa ących ses i.
Oﬁary które znoszono zewsząd na wo sko ma ące się podnieść do stu tysięcy żołnierza — z których wiele nosiło na sobie charakter prawǳiwie obywatelskiego poświęcenia
i zapału, za mowały w te chwili kilku na gorliwszych; począwszy od kutych wozów Marańskiego kowala, do pienięǳy, pułków, sprzętów, do osób które same siebie przychoǳiły
poświęcać na usługę kra u, nie było daru któregoby w pierwszych dniach po uchwaleniu prawa nie złożono na ołtarzu. Srebra, kosztowności, ślubne nawet pierścienie, konie,
broń, znaczne sumy pieniężne, całkowite starostwa dawano tłocząc się i usiłu ąc innych
uprzeǳić, a uniesienie z akiem to czyniono podwa ało znaczenie datków, niestety! niewystarcza ących eszcze na to, co dźwignąć miały. Spoǳiewano się ednak, że gdy miasto
i kilku możnych tak wiele zrobić mogli, kra z ochotą roboty te dokończy.
Rozmowa o różnych sprawach potocznych se mu trwała goǳin kilka pocichu mięǳy zgromaǳonymi, gdy zgrany trochę gospodarz bank zamknął i drzwi otwarto do sali
adalne rzęsisto oświecone , w które stół w ta emniczy ustawiony był tr anguł.
Jenerał Baucher, dawno oczeku ący te chwili uroczyste , pierwszy rzuciwszy karty,
wotować począł aby praw żołądka nie zapominano a potrawom nie dać stygnąć, i wszyscy
aﬃrmative głosu ąc, hurmem się sypnęli w drzwi otwarte.
Łakotnisie rzucili się zaraz na ogromne stosy olbrzymich raków, które ak koralowe
piramidy z trzech rogów stołu się wznosiły na wielkich srebrnych blatach. Baucher założył
serwetę pod brodę i uż obcy rozmowie wszelkie , oddał się cały przekonywaniu, dowoǳąc
że dwom panom na raz służyć nie można.
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Raki, ostrygi, ryby, mięsiwa, pasztety, oblano przeǳiwnym winem, którego był dostatek, a goście w uniesieniu admirac i gospodarza, przy końcu wieczerzy gotowi go byli
żywcem kanonizować. Korzysta ąc z tego szczęśliwego usposobienia i coraz żywie ob awia ących się czułości, Cerulli stanął nagle z kielichem w ręku i prosił o głos — stało się
milczenie wielkie.
— Panowie! rzekł Włoch, pozwólcie bym przy te zręczności wziął za słowo miłe
oświadczenia które tu odbieram — ratu my człowieka, i droższy nad wszystko honor
niewinnego. Honor nad wszystko! nieprawdaż? Wzywam tu przytomnych enerała i pana
szambelana P… aby mi byli łaskawi utro towarzyszyć do Rybińskiego! Mogęż liczyć na
łaskawą pomoc?
Jenerał który poczynał uż trawić, a odbywa ąc tę funkc ą sprzeczać się nie lubił, kiwnął
tylko głową da ąc znak zezwolenia i gotowości. Szambelan którego wino czyniło czułym,
poszedł aż ściskać Cerullego, którego wycałował przy te zręczności na wszystkie strony,
przyrzeka ąc unguibus et rostro bronić go (póki bęǳie dawał podobne wieczory).
— Czekam tedy kochanych panów utro o edenaste ze śniadaniem — rzedł kłania ąc
się Cerulli; posileni ostrygami, które pocztą sprowaǳić kazałem, ruszym rozmówić się
z panem starościcem. Niech mi powróci co wydarł — imie zacne de Cerullich hrabiów
państwa Rzymskiego, nie dozwala mi i chwili ścierpieć te plamy! Rzekł — a szumny
toast wzniósł się na cześć amﬁtriona, którego de przy ęte zostało oklaskami.
Jenerał ednak pozostał zamyślony, raz że w rakach przebrał trochę miarę, powtóre że
niekoniecznie był rad zadrasnąć Rybińskich, i kłaść palce mięǳy drzwi; — myślał akby
się wykręcić — ale niestety! nie było sposobu!
Wieczór skończył się prawǳiwą orgią pĳacką, w które uczestniczyła znaczna część
tych co utro zasiadać mieli na prawodawczych ławach. Ranek powitał niedobitki spiewaące pieśń Hiramową i przy pieniu o wschoǳie, istotny wschód słońca za aśniał w oknach
sali. Drzemiących śpiewaków karety porozwoziły po domach.


Rybiński przechaǳał się uż po poko u i przy mował przy aciół, którzy odwieǳać chcieli;
miał się znacznie lepie , blady był tylko i upływem krwi i d etą osłabiony, ale mu za parę
miesięcy zupełne zdrowie i powrót dawnych sił prorokowano. Znuǳony zamknięciem,
nielubiąc książek, bo wcale nie rachował na rozum i literaturę, bawił się sobie wystrzyganiem sylwetek, które robił barǳo zręcznie i grą w szachy ze starym panem Mieleckim
szlachcicem ku awskim, który przybył ako stary przy aciel domu pielęgnować go w chorobie, i ży ąc na koszcie księǳa biskupa, barǳo był rad gratce która mu się upiekła
insperate.
Kłócili się trochę przy szachach i mar aszu z panem posłem: poła ał czasem Rybiński lub d abłami wyklął, nabondiuczył się pan Mielecki i postawił okóniem, ale te burze
coǳienne przechoǳiły szybko i po nich znowu w goǳinę na lepsza wznawiała się komitywa. Resztę czasu, gdy Ku awiak na piwo lub miasta powąchać poszedł, spęǳał pan
Rybiński w oknie na miłem przypatrywaniu się ulicy, lub gawęǳie z Maćkiem, dawnie
pa ukiem ǳiś pierwszym swym sługą. Taki był stan i za ęcie konwalescenta, a właśnie
gapił się przez szyby nie ma ąc co robić następnego ranka, gdy u rzał trzy karety zatrzymu ące się w bramie; a że go wielu odwieǳali i gościom był rad, a ku awiaka nie
ma ąc pod ręką nuǳił się — nie pyta ąc kogo Bóg dał, Maćkowi puścić kazał. Zǳiwił
się nie pomału postrzegłszy po osobach gdy weszli, że to się wlókł eszcze ogon sprawy
z podczaszycem.
Jenerał, szambelan i de Cerulli, uzbro ony we wszystkie swe ordery, weszli barǳo poważnie ak przystało na luǳi ma ących sprawę honorową na karku — skłonili się z daleka,
a szambelan P. ako na wymownie szy, z grac ą i polityką dworską rzecz rozpoczął.
— Starościcu dobroǳie u — rzekł ówczesnym stylem wieku, co wymowę często
w plątaninie mieścił — cieszy to nas niepomału że mamy szczęście oglądać go w zdrowiu
pomyślnem i powtórny raz w progach życia, akby na nowo na świat naroǳonego — pora
to zda e się rozpoczyna ąc cursum vitae renovatum ab alto — naprawić lekkie może ale
pewnie boleśne uchybienia, akie z prędkości, żalu, lub serdeczne akie ś afekc i popełnić
się mogło.
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Starościc znużony, zmięszany, nic eszcze nie zebrał się odpowieǳieć, szambelan zrobił
przestanek, zażył tabaki i własną elokwenc ą uradowany, tak dale rzecz swo ą ciągnął.
— Tak est, przybyliśmy tu ako pośrednicy i posłannicy zgody z gałęzią oliwną.
Rzecz nam pan ucha łaskawego nie poskąpić; przystępu ę do krótkiego eksponowania
interesu!…
— Ale a żadnego interesu nie wiǳę i do żadne się winy nie poczuwam — odburknął
starościc, któremu impet zwycza ny powracał.
— Za pozwoleniem to się zaraz wy aśni — o ucho łaskawe proszę. Przytomny tu
hrabia de Cerulli, Neapolitańczyk, krzyża złote ostrogi, św. Huberta i duńskiego słonia
kawaler, naczelnik Melchizedechowych loż na Wschoǳie naszym — czu e urazę do pana
starościca o lekkie słowo w żalu rzucone, gdyś się go zdał pomawiać o grę nieuczciwą.
To dało powód do nieszczęsne zemsty ob ętego wyrzutem podczaszyca Ordyńskiego. Tak
lekko luǳi szacować nie goǳi się, i to właśnie do poprawienia zosta e.
— Tak, należy do poprawienia — dodał enerał — który się uż nuǳić poczynał —
kochany starościcu, zapomnĳ niesłusznego żalu i wróć honor komu go u ąłeś nierozważnie.
— Jakże a to odwołać mogę com powieǳiał — zapytał Rybiński, zaczyna ąc się
mieszać trochę.
— Całe miasto i na lepsze towarzystwa, na dosto nie sze damy zna ą hrabiego de Cerulli ako na zacnie szego, na szlachetnie szego człowieka. Pozyc a ego w naszym Wschoǳie i wysokie posłannictwo, które piastu e, udowadnia charakter ego. — W te chwili
Rybiński należący do loży spo rzał na Włocha, a ten dał mu znak po którym starszego
poznał posła, skłonił głowę w pokorze i rękę podał na znak zgody.
— Skoro tak est, winienem zapewne — rzekł cisze — ale proszę przyznać, żem
drogo opłacił prędkość, bo z drugiego świata powracam, nie wymaga cież odemnie akiego
upokorzenia.
— Uchowa Boże — krzyknął szambelan, rad że się kleiło akoś — o to tylko choǳi,
abyś pan hrabiemu de Cerulli wrócił activitatem, a tamtego o strzał nie prosekwował, boś
go sobie sam naprowaǳił krwią gorącą.
— Podczaszycowi wybaczam, sambym może był nie lepszy, ǳięki Bogu ży ę, winę
uzna ę, kiedy o to choǳi i rzecz skończona, ale wątpię by stry mó równie powolny był
do zgody.
— To rzecz nasza — rzekł enerał — król Jegomość przyrzekł w tym wzglęǳie przeważną instanc ą swo ę o on to na ks. Ku awskim wymoże.
Starościc skłonił się grzecznie i zamilkł. Rzeczy akoś nadspoǳiewanie gładko się
ukartowały, a braterstwo w loży niezaprzeczenie na większą ku temu było pomocą. De
Cerulli zbliżył się do starościca.
— Muszę też panu — rzekł — aśnie wytłómaczyć się dla czegom naówczas znikł
i zaraz się nie starał o wyklarowanie tego nieszczęśliwego nieporozumienia. Wiesz pan,
że rozkazy starszych nie cierpią zwłoki, a z nieposłuszeństwa wytłómaczyć się niczem
nie można — odebrałem był właśnie rozkaz odbycia poselstwa spiesznego do Wiednia
dla narady o połączeniu loż ścisłe obserwanc i z eklektycznemi, i wynalezienia środków
przeciw illuminatom, co nas i prześladu ą i z przed nosa nam luǳi biorą… musiałem
dniem i nocą lecieć… nie było sposobu.
Rybiński milczeniem przy ął wymówkę, a widać uż było ze wszystkiego, że dlań
obo ętną była reszta sprawy, gdyż główne punkta załatwione zostały.
Jenerał oǳyskawszy swó dobry humor, gdy wszystko lekko tak i dobrze poszło, wstał,
poczyna ąc sypać ak z rękawa mie skie plotki.
— No starościcu — dodał — czas ci uż wy ść na świat; bęǳiesz blady, interesu ący,
sam czas starać się o pannę, bo do mężatek ci nie życzę, tam bladość źle rekomendu e.
Mamy panien hukiem i bogatych i ładnych, ożenisz się ak sam zechcesz, bo młoǳież
hurmem się wynosi do wo ska, a o mężów wkrótce bęǳie trudno.
— Śliczneż to wo sko — dodał śmie ąc się szambelan i wydeklamował przekręcony
do okoliczności urywek akiegoś paskwilu:
Szable kute w żelazo, naramniki belki,
Kurtki, spodnie szerokie, kordony, ęzelki,
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Różne ha, ostrogi, nadewszystko miny,
Wita cie Möllendor, Laudony, Szweryny.
— No, a teraz gdy uż mamy słowo szlacheckie i rzecz skończona, do wiǳenia starościcu — dokończył enerał poda ąc rękę. — Ozna miemy biednemu podczaszycowi że
się na świat po swoich rekolekc ach wychylić może! — Starościc odpowieǳiał znowu
milczącym ukłonem i słowy.
— Byleby ks. biskup na to się zgoǳił, ak gotów rękę podać, ale deprekac i żadne
publicznie czynić nie będę.
— To się rozumie! — zawołał szambelan — czyn starczy za słowo.
To mówiąc pożegnali się i od echali posłowie, a de Cerulli tryumfu ący, powracaąc z nimi zawiózł ich eszcze do winiarni, którą enerał wskazał, dla zalania zgody kilką
butelkami starego węgrzyna.
Rozstali się pĳani i w na lepsze w świecie przy aźni.
Gdy się to ǳie e, wczora si wieczorni goście Cerullego wzięli barǳo do serca i na
ęzyk wieść o ta emne kochance podczaszyca, i ponieśli ą po mieście.
Zrana uż król Jegomość, od starosty Piaseczyńskiego, od Russa i od Brunet’a z kolei
o te Anusi się dowieǳiał, bo głód był akoś na tego roǳa u nowinki, i każdy myślał że
królowi nowaǉą przyniesie. Stanisław August aż się o Anusię Bauchera spytał, bo był ciekawy świeżych twarzyczek i myślano uż akby mu ą gǳie pokazać. Tymczasem szpiegi
pani… pobiegli do nie zaraz z doniesieniem o przygotowu ące się akie ś niewierności
królewskie , a N. pan na niewinnie odpokutowawszy za prostą ciekawość, nie śmiał więce spytać o ǳiewczynę. Swobodnie sza młoǳież tego dnia poszła na zwiady, i kilku się
założyli, że nietylko ą zobaczą, ale z nią mówić będą. Wszyscy cisnąc się do niezna ome
pewni byli że to edna z tych piękności w akie od Sasów obﬁtowała Warszawa, z tych
pięknych ǳiewcząt znanych tylko z imienia i wǳięków, o które bywały po edynki i zwady
gorszące, bo za ich wozem szły całe pułki starych i młodych wielbicieli.
Ró kawalerów rzucił się na ulicę Bednarską, szuka ąc dworku, pyta ąc o sławną Anusię. Ona tam płacząc sieǳiała nad starą księgą, dumała o ǳiwnym losie który ą związał
z człowiekiem, co nigdy stalszym węzłem nie mógł się z nią połączyć — a do koła ciekawi
i natrętni wszelkiemi sposobami dobĳali się e okien i bramy. Śmielszy pan Węgierski,
który ładne twarzyczki lubił a konceptu mu nigdy i śmiałości nie brakło, wprost sobie
do wrót zapukał.
Że naówczas ani pana Jana, ani Kaspra nawet w domu nie było, Hołodyga niecierpliwy
sam wrót pilnował, czeka ąc rychło go powrotem swym uwolnią pod kościół.
On więc otworzył szambelanowi, który obe rzawszy tę postać ciekawą, i heroicznie
ą brzydką zna du ąc z admirac ą teratologa wyegzaminowawszy od stóp do głowy, zd ął
kapelusz i grzecznie powitał żebraka.
Hołodyga wziął to za żart, począł się uż krztusić z gniewu, a że w złości gorze eszcze
mówił niż zwykle, wydał tylko akiś krzyk ǳiki.
— Doskonale! akie pierze taki śpiew! — rzekł Węgierski — zacny stróżu tych pól
— a barǳie tych murów, racz mnie posłuchać, słowo tylko.
To mówiąc, dla lepszego wy aśnienia podał Hołodryǳe talara, a na widok ego żebrak
otworzył usta i zamilkł, pieniąǳ go skonwikował.
— Czego chcecie? — wy ąkała poczwara.
— Przysłał mnie tu pan Sieniński gospodarz, wszakże go nie ma? po panienki.
— Nie ma go! do panienki! a dobrze!
Obraca ąc wciąż na dłoni talara, żebrak puścił szambelana bez dalszego sporu do środka, a Węgierski dawszy susa wprost do dworku skoczył. Choǳiło mu o to tylko, by zblizka
zobaczyć Anusię, otworzył drzwi i znalazł się na przeciw nie oko w oko, ale zǳiwił trochę,
wiǳąc zamiast zalotnego, stro nego ǳiewczęcia, piękną, skromną, ale smutną, modlącą
się panienkę, które wzrok dumy i powagi ǳiewicze pełen, od razu go zmięszał. Anusia
sąǳąc że choǳi o podczaszyca, że to akiś poseł od niego, przybliżyła się do dworaka.
Ten właśnie szukał na prędce pretekstu do wytłómaczenia się z przybycia, gdy Anna
sama mu podała środek wywikłania, uprzeǳa ąc pytaniem.
— Pan przychoǳisz od podczaszyca?
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— Zgadłaś pani, w istocie od podczaszyca.
— A cóż mi pan przynosisz? może pan czego żąda? potrzeba mu czego? grozi akie
niebezpieczeństwo?
— Kazał pani powieǳieć, kazał powieǳieć — ąkał się Węgierski. — Co u d abła
mógł mi kazać powieǳieć? — rzekł w duchu.
— Nowe niebezpieczeństwo pewnie! — łamiąc ręce zawołała Anna.
— Nie! nie, uchowa Boże, owszem… ednakże wiǳi pani… głównie… kazał mi się
dowieǳieć o e zdrowiu.
— O zdrowie mo e? — rumieniąc się z nie akim niedowierzaniem spytała Anusia —
o mnie?
— Tak est, dla czegoż to ą zaǳiwia?
— Bo niepodobna by teraz myślał o kimś obo etnym, gdy tyle ma o sobie do myślenia… cierpiąc i dręcząc się swoim losem. Powieǳ mu pan żem zdrowa, że się modlę za
niego, że Boga proszę gorąco aby go oswoboǳił…
I łza pociekła z pięknego czarnego e oka.
Szambelan był drwiarz wielki, niewiara, sceptyk, ale człek gorącego serca — dotknęło
go prawǳiwe uczucie, na którem omylić się nie mógł, zna ąc serce luǳkie — pożałował
swe igraszki nawet i zły na siebie wyszedł z tego domu.
— Głupie eneralisko! — zawołał za bramą — mylił się grubo, wziął akąś cnotliwą
pupilę, piękną ale chudą i czarniawą, za amantkę! wierz-że tym starym wygom, którzy
wszęǳie wiǳą kochanki, gdy ich uż sami mieć nie mogą!
Ledwie ustąpił Węgierski, uż do wrót cisnął się Zabiełło, ale ten nie użył przekonywa ącego talara i Hołodryga omal go kĳem nie przepęǳił; nie lepie powiodło się
kilku innym. Mnie śmieli uwĳali się przed oknami, a że przez kraty nie sposób było nic
do rzeć, klęli starą budowę.
Na przebiegle szy i na zapaleńszy do tego roǳa u sztuczek pan podkomorzy Brański
zrobił za pomocą Orlandiniego na przesmyku uroczystą zna omość z panem Kasprem
i z nim razem ruszył do ego dworku pod pozorem, że est budowniczym, że barǳo możny
sąsiad chce kupić domostwo i obe rzenie mu polecił. Dowieǳiawszy się zaś o słabostce
starego do grosza, począł go tentować wielką sumą, którąby mu za dworek, barǳo do
rozpoczęcia akie ś kamienicy potrzebny, zapłacić mogli.
Kasper nic nie pode rzywa ąc wiódł starostę wprost do siebie, z ukłonami bez końca,
a ten mu duby smalone prawił o wartości ego dworku. Weszli nareszcie i trzeba wiǳieć
było ak doskonale grał rolę architekta, ak po wszystkich kątach zaglądał, laską ściany
wymierzał, mury sądował i rozważał sklepień strukturę.
Sieniński dał się zwieźć na zupełnie , zachwala ąc tylko rudera swo e.
— Dworek niepozorny — mówił żywo — ale niech pan zważy w akiem położeniu!
przychód mi da e ogromny, procent akiego w innych ulicach właściciele piętrowych kamienic nie ma ą… lekko szacu ąc wart trzy… co a mówię trzy?… cztery… a w rzeczy pięć
tysięcy dukatów… może więce .
— Stó kochany panie — przerwał podkomorzy Brański wchoǳąc do środka — ak
tak po eǳiesz trudno ci się bęǳie potem zatrzymać.
— Co to dla bogatego nabywcy — aszka — rzekł oblizu ąc się pan Kasper — a dla
ubogiego, dla tak ubogiego ak a człowieka.
— Jakto ubogiego, kiedy dworek tak piękne panu robi procenta?
— Ale obciążonemu famiǉą.
— A pan esteś żonaty?
— Żonaty wyraźnie nie estem — cofa ąc się przed kłamstwem wy ąkał pan Kasper
— ale gorze , bo mnie blizcy obsiedli.
W tem weszli do poko u w którym Anna modliła się eszcze, rozmyśla ąc o poselstwie podczaszyca — podkomorzy u rzał ą, zǳiwił się ak pierwszy, nie zna du ąc ani
w postawie, ani w stro u czego się spoǳiewał — to ednak wcale go nie zraziło.
Anna wstała zapłoniona.
— Omyłka — rzekł w duchu podkomorzy — ale traﬁłem lepie niżem myślał, to
brylant eszcze nie tknięty‼
Piękność ǳiewczęcia uderzyła go silnie — asne e czoło ǳiewicze, oczy z taką przemawia ące siłą i szczerotą, zawróciły mu głowę do zbytku zawsze zapaloną.
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Już dale murów nie mierząc, izb nie rozpatru ąc, choć się Kasper napraszał, cofnął
się podkomorzy rozmyśla ąc głęboko, ak z na rzanego skarbu korzystać i ak go sobie
przyswoić.
Inni mnie od niego zyskawszy, wieczorem gdy się przyszło obrachować z tego co
dokazali, wszyscy niemal kłamać musieli, żeby się na śmiech nie wystawiać. Węgierski
milczał tylko, podkomorzy zaś w na żywszych kolorach odmalował Anusię i na nowo
zapalił tych co eszcze e wiǳieć nie mogli.
U pani starościne małogolskie , u pani opeckie nie mówiono tylko o sławne uż od
wczora Anusi, która na niewinnie i nic o tem nie wieǳąc, stała się celem rozmów i ciekawości. A że powtarzane wieści ǳiwnie w ustach rosnąć umie ą i mienią się w ǳiwolągi,
Bóg wie co prawiono o zamknięte za kratą i pilnowane przez garbatego Hołodrygę
piękności.
Osnowały się różne intrygi, by ą zobaczyć, dostać się do nie , rozkochać ą, wykraść,
a piękne panie ruszały ramionami, śmie ąc się z tych wysileń młoǳieży, za ęte więce Anusią niż na ważnie szą sprawą se mową. Ze wszystkich ednak rozpłomienionych,
podkomorzy brański na mocnie sobie głowę łamał i poprzysiągł, że podczaszycowi skarb
ego wydrzeć musi.


Są luǳie, dla których na mnie miłem towarzystwem są własne ich myśli — męczą się
niemi i nuǳą, bo im powtarza ą rzeczy niemiłe, oklepane, naprzykrzone. Raǳiby od
nich uciec i szuka ą sobie byle akie rozrywki, byle akiego towarzystwa, aby się wyrwać
z ob ęcia tych dotkliwych dumań. Człowiek tylko wytrawny, co dobrze pracował nad
sobą, obcować dłuże sam na sam ze swo em ja potraﬁ. Pospolici luǳie w niedostatku
hałasu wolą sen i śmierć chwilową, niż tę walkę z nastręcza ącemi im się myślami, płynącemi wśród ciszy wrzawliwym potokiem. Cóż się to z niemi ǳiać musi, gdy ich zmiana
położenia, nieuchronna konieczność, postawi w takie kolei, że uniknąć nie mogą trawienia się w sobie, i własnego towarzystwa? Przywykli do ciągłych roztargnień, do gwaru
co im głuszy głosy wewnętrzne, nagle w ciszy osamotnienia zna dą się ak w pustyni otoczeni wiǳiadłami, które stwarza milczenie i stepy. Rzuca ą się naówczas przerażeni bĳąc
ak zwierz ǳiki którego w klatce zamknięto, dopóki zraniwszy się o szczeble żelazne,
nie legną zwyciężeni bezsilnością. Czasem z położeń takich wychoǳą luǳie lepszymi,
gdy przetrwawszy bó i boleść, staną na szczeblu zgody z samymi sobą i głosem Boga,
mówiącym im przez ich sumienie; często też pada ą pod ciężarem ka dan, gdy dusza nieprzygotowana poprzednim życiem, o swych siłach ostać się nie potraﬁ. Samotność bywa
wielką podnietą do dobrego, ale wielkiem niebezpieczeństwem.
Wszystkie tam wiǳiadła przeszłości występu ą na nie szeregiem, wszystko co człowiek utracił, czego nie posiadał, co przebolał, co mu z rąk dotknięte ledwie uciekło, —
dręczy go, wabi, niepowrotnością zrozpacza. W szał czasem obraca się ta rozmowa z sobą,
gdy e dusza i serce nie podoła ą — rozprzęgną się myśli rozkiełzane, poniosą, polecą —
nie połapać ich uż potem.
Samotność, powieǳiał ktoś z chrześcĳańskich pisarzy, dobra est tylko z Bogiem, bez
niego szatani ą zaludnia ą.
Wyobrazić sobie można co się ǳiało z podczaszycem, za którym nagle zamknęły się
drzwi klasztorne, za nim, co nie znał zamknięcia i samotności, nie próbował myślenia, nie
chciał zastanawiać się nad sobą, pragnął używać nie pyta ąc końca, bo weń nie wierzył,
lub spo rzeć mu w oczy nie czuł odwagi. Sam z sobą, z książką pobożną, z widokiem
smętnym, z drażniącym zdala gwarem ulicy, którą słyszał wiǳieć nie mogąc, z bliższym
szmerem modlitwy, niekiedy chwilową rozmową z ks. Spiryd onem — ak ten zwierz
do któregośmy porównywali samotnika, bił się o mury ciasne celi, nie mogąc w nie
niepoko u swego pomieścić. Przywykły do gwaru, utonął tu w głuchem milczeniu —
coraz to chwytał książkę, ale słowa w nie nie rozumiał, bo ona i on daleko byli od siebie.
Całym zapasem były dlań wspomnienia przeszłości, ale wypadkiem ǳiwnym, on,
co wedle siebie począł dopiero żyć w mieście i to, ak mówił, świata skosztował, kiedy
szedł czerpać z skarbnicy pamiątek, we wspomnieniach tych chwil szału, zna dował tylko
martwe, zeschłe szczęty, z których na pokarm ǳisie szy kropli nie umiał wycisnąć. Myśl
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ego musiała się zwracać do epoki życia, na pozór dlań puste , czcze i bezbarwne , na
które grobie kwitły mu eszcze pełne woni kwiaty.
Z życia wczora szego, ak po spalonym fa erwerku, nic nie pozostało prócz trochy
swędu i dymu — z tych miłostek kilkudniowych, z tych zabaw odurza ących, z tych
szalonych nocy strawionych z kielichem, wrzących ochotą, proch został i śmiecie —
a z chwil młodości, z ǳieciństwa, przywalonych całym ciężarem drugiego życia, do których nie przywiązywał ceny, czerpał ǳiś eszcze napó rzeźwiący. Do te przeszłości dawno
minione , zabyte i sponiewierane , zwracać się musiał co chwila. Serce czy myśl wiodły
go do Głuszy, do pokoiku babki, pod straszny obraz patrona, na ów maluśki stołeczek
na którym siadał u nóg starościne , słuchać e nauk i powieści — do Anny i ǳiecięcych
z nią zabawek, których ǳiś, zawczasu zgrzybiały się wstyǳił, a wstyǳąc się, żył eszcze niemi pokry omu! Taka to siła chwil życia poczciwych, że przeżyte, eszcze w sobie
ma ą soki pożywne, — gdy lata poświęcone nasyceniu, płoną na popiół i rozchoǳą się
z dymem.
Bolał Ordyński w tem zamknięciu, targa ąc próżno więzy swo e — ale cóż począć
było? nie mógł przespać dni całych, musiał e przedumać samotnie. Czasem wychoǳił
na korytarze klasztorne, żeby zyskać więce przestrzeni i szersze mie sce przebiegać niespoko nemi krokami, — ale i tu myśl ego biła się o obrazy, o po ęcia, czyny ǳiwnie
sprzeczne z tem do czego był nawykł w swem życiu.
Na tych długich osłonionych krużgankach, spotykał wizerunki świętych mężów, powagą śmierci otoczonych, z których lica biły światłości, przeszłość oﬁar i modlitwy. Napróżno chciał się uśmiechnąć wpatru ąc w te oblicza, myśląc w duchu: To byli luǳie ak
my!
Oczy ich, czoła, usta, suknie nawet mówiły że to nie ǳisie si i nie pospolici byli
luǳie, — uginał głowę mimowolnie i mĳał ich niespoko ny. Spotykał dale obrazy męki
Chrystusa, które do oziębłego serca nic eszcze przemówić nie mogły — czytał napisy
pełne pobożności, namaszczenia, lub groźby przeraża ące — ale rzadko co doszło przez
oczy omglone do duszy ego, częście uśmiech szyderski błąkał się eszcze po ustach.
Obawiał się nawrócić, aby śmiesznym nie został‼
W końcu korytarza po którym na częście , nie chcąc być wiǳianym, przechaǳać się
musiał podczaszyc, był wielkimi głoskami napis pełen rzewności i głębokiego uczucia,
który nieustannie w oczy mu wpada ąc, utkwił nareszcie w pamięci, tak, że pozbyć się go
nie mógł, bo mu wciąż mimowolną modlitwą na ustach się błąkał.
Traﬁa się, samotnikom zwłaszcza, że wyraz akiś, dźwięk, słowo, twarz tak uwięzną
w nich, ak uparta kość co w gardle zastrzęgnie, i pozbyć sie ich nie można. Czasem
to igraszka wyobraźni, ǳieło próżnowania, częście odpychana i nie po ęta przestroga.
Podczaszyc tak właśnie męczył się tym napisem ak zadławiony kością, choć go powinien
był ukochać i zapamiętać. Pobożny ten wykrzyknik akiś widać zakonnik wyrył tu dla
przechoǳących u stóp Chrystusowego krzyża, aby go powtarzali ako na stosownie szą do
czasów modlitwę. Były to słowa z głębi duszy wyrzeczone, natchnione razem uczuciem
ascetycznem i miłością kra u pogrążonego w zepsuciu i chwie ącego się nad przepaścią.
Qui redemisti perditos, noli perdere redemptos! ³
Podczaszyc skłonny do pochwycenia co mu oko przyniosło, nie mógł się zbyć te
modlitewki, powtarzał ą, przekręcał, gniewał się na siebie, zasypiał z nią na ustach i buǳił
szepcząc znowu… Niekiedy męczyła go do zniecierpliwienia, ale im mocnie chciał się
e pozbyć, tem uparcie mu ona wracała. Może Anioł-stróż włożył ą w usta biednego
szaleńca ak zaschłe rzuca ąc nasionko, z którego kiedyś spoǳiewał się owocu i kwiatu.
W samotności klasztorne , w ciągu dni długich które tu przeżywał, podczaszyc więce
się męczył niż ulepszał. Z rozmów nawet z o cem Spiryd onem, korzyść nie mogła być
zrazu wielka — aby orać wołem, trzeba mu wprzód arzmo włożyć, a arzma tego nie
chciał wǳiać biedny młoǳieniec, tak eszcze rozhukana dusza i umysł do szyderstwa
nawykły, wzbraniał się przy ąć wszelką prawdę, które by rozebrać nie potraﬁł. Na lepsze
chęci głupi wstyd w nim zabĳał. Jedną tylko drogą kierował się powoli ku ścieżce co
go z obłędu wywieść mogła, a tą było wspomnienie staruszki i lat młodszych. Coraz też
³Qui redemisti perditos, noli perdere redemptos! — napis podobny zna du e się na piękne ﬁgurze w lesie pod
Zawieprzycami, w Lubelskiem. [przypis autorski]
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częście zwracał się ku nim — raz nawet, dobrze że nikt nie wiǳiał, bo by się zagryzł był
wstydem, łza akaś niedo rzała zaszła mu oczy. Otarł ą, żywo się ogląda ąc i śmiechem ak
kamieniem źródło e przywalił, żeby nie trysła więce …
Rzadko go kto odwieǳał, oprócz o ca Spiryd ona, ale ten miał tyle zatrudnień około
nieszczęśliwych po więzieniach, przy ubogich, że wiele czasu poświęcać mu nie mógł. Co
mu zbyło tylko od obowiązków, ǳieląc na modlitwę, rozmyślanie i rozmowę z Ordyńskim, rzadko mógł dłuże nad chwilę z nim pozostać.
Od goǳin rozmyślania, modłów i pokuty nawet odrywał się czasem dla niego, ale
w prędce spostrzegł że tu natrętnym być nie można w nawracaniu.
Potrzeba było żeby chory sam zawołał nareszcie o lekarstwo, badał tylko stan ego
duszy i cierpliwie oczekiwał. Wieǳiał starzec że niewiele warte nawrócenie gdy ku niemu
wola się grzesznego nie skłoni sama; co tylko skutkiem szczególne łaski, usilne pracy
nad sobą lub powolnego wpływu otacza ących być może.
Gwałtu dusza nie cierpi, bo natura e wszelką przemoc odtrąca — est to istota swobodna, które oddane panowanie nad sobą, całych przyszłych zasług est nasieniem.
W początkach niecierpliwił się podczaszyc, warczał, zżymał, tęsknił, dopytywał o świat
który pręciutko o nim zapomniał, zesmutniał potem, zamyślał się i wpadł na te ożywia ące
wspomnienia młodości, których zdró po długiem zapomnieniu znalazł płynący eszcze.
Z oczu ego wyczytał zmianę stanu duszy stary kapucyn, bo dostrzegł w nich rozrzewnienie poczciwsze, smutek, tęsknotę do rezygnac i uż blizką.
— Łaska Boża ǳiała — rzekł — da my mu czas by się zwyciężył.
I ak był przywykł zakonnik, wchoǳił co ǳień do celi z uśmiechem na ustach, z tabaczką w ręku, wesół, rubaszny czasem, pełen słodyczy i dobroci, opromieniony poko em
nieziemskim. Czasem gdy się go eszcze podczaszyc o świat dopytywał, zbył go żarcikiem
tylko.
— Kochany panie Michale — mówił — a cóż chcesz bym ci o świecie powieǳiał?
Mó świat a egomościn to antypody! Co a tam wiem ak się bawią, szale ą i lata czyśca
lub wieczności piekieł zapracowu ą w pocie czoła! mnie dopiero wzywa ą, kiedy uż naczynie potłuczone, a płyn drogi ciecze z niego, niestety‼ często, na czarna brudną ziemię…
coby miał od słońca miłości Boże wyparować do góry i niebios! Mó świat, kochany podczaszycu, to ci nieszczęśliwi, których nie ma dnia żebym na wieczność nie dysponował,
a na których twarzach albo zatwarǳiałość zbrodni, albo rozpacz i zgryzota się malu ą.
Ot wczora dwóch z mo ego świata powiesili, ǳiś dysponowałem na stracenie kobietę
co męża otruła… wiǳisz, wiele to świata mo ego. I co ci po nim? A że karety pańskie
i królewskie po bruku huczą, że się tam magnaci prze eżdża ą, a pałacu do pałacu, po teatrach i skoczkach, myślisz że na to patrzę? Skończy się to ak wszystko — ǳwonkiem,
gromnicą i litanią przy kona ących.
Podczaszyc westchnął. Wiǳiał on uż pomimo powabu, akiemi go życie porzucone pociągało ku sobie, ile w niem było fałszów i szychu, wśród pozornych świecideł.
Ale że poprawa stokroć est zawsze trudnie sza od zepsucia, ak zniszczenie łatwie sze
od zbudowania, trudno mu było wybrnąć z drogi na które daleko się zabłąkał. Klasztor, zamknięcie, echo modlitwy, żywot mniszy, poǳiałać nań tak rychło nie mogły —
postacie, które tu spotykał ǳiwiły go, niecierpliwiły, śmieszyły, wpływu nań nie miały,
bo eszcze większa od niego ǳieliła e przestrzeń, niż łagodnego o ca Spiryd ona. By się
dwie dusze zrozumieć mogły, potrzeba mięǳy niemi akiegoś punktu zetknięcia, choćby
niedostrzeżone nici pa ęcze , coby e z sobą wiązała. Ten nici wysnuć nie chciał Ordyński.
Zbliżała się może chwila odroǳenia, ale eszcze nie była przyszła, rozrzewnienie tylko, ak rosa, ǳień i wschód asny poprzeǳa ąca, oblało duszę łzą srebrzystą — ale słońce
nie roz aśniło niebios eszcze i szary zmrok okrywał smutnym całunem bezbarwne przestrzenie.
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TOM IV

Pan podkomorzy brański, który zobaczywszy Anusię rozgorzał nie pomału (bo go płomień nie wiele kosztował, ale i ostygnienie nie było trudne) — człowiekiem był lekkomyślnym nad wszelkie po ęcie, życie gotów zawsze postawić za to, co utro by przez okno
wyrzucił.
Z młodości nic nie stawiło tamy rozhukanym ego namiętnościom, los ǳiwnie mu
sprzy ał i z na trudnie szych okoliczności akby cudem zawsze wywikłał. Ztąd wyrobiło
się w nim zuchwalstwo niesłychane i rzucanie się bezmyślne na wszystko co dogaǳało
chwilowe boda fantaz i. Szał u niego nie roǳił się z namiętności, ale z nałogu dogoǳenia
sobie. Serce dawno w nim spało zdrętwione zepsuciem, głowa tylko gorzała i ciało się
miotało. Był on edną z tych postaci, akie się zapewne traﬁa ą we wszystkich kra ach
i czasach, ale miał na sobie cechy epoki i mie sca — epoki, co rozpasywała luǳi właśnie
ak konanie, co niekiedy martwy ęzyk i myśli uspione rozwiąże.
Dla niego wszystko w nim tylko było. Świat miał za rzecz dodatkową, na służbę emu
skazaną — myśl nigdy nie poszła wyże , serce nie zbuǳiło się z letargu. Dale ! bądź co
bądź — było edynem ego hasłem. Roǳina patrzała z przestrachem na to wyuzdanie
młoǳieńca, który ak ów sennych choǳący po dachu, co chwila mógł spaść i rozbić
się w kawałki, ale osobliwsze akieś strzegło go szczęście, akaś niewidoma opiekowała
się nim ręka… Miał podkomorzy silnego i nieznużonego opiekuna w królu, protektorkę
naturalną w famiǉi, która nim władała, ale obo e to nie starczyłoby eszcze, gdyby nie
osobiste ego szczęście.
Tracił ogromnie i zawsze miał co tracić, narażał się i wychoǳił cało, szalał a nie mógł
nic spłatać coby go zgubiło; nadużywał sił, zdrowia, luǳi, pienięǳy, a miał e zawsze na
zawołanie.
Powszechnie też tego wesołego utrac usza i hulakę zwano ǳieckiem fortuny, i on
sam przywykł w swo ę gwiazdę wierzyć, ak gdyby się nigdy zaćmić nie miała. Zresztą
był to, ak wielu ego spółczesnych, więce roztrzpiotany i zepsuty niżeli zły człowiek,
uniewinniało go wychowanie, przykłady, nałóg‼ Byle czego zażądał, nie znał co to niepodobieństwo, ani mierzył wartością rzeczy starania się o nią, ale żąǳą swo ą — a żąǳa
wzrastała na lże szem podrażnieniem, zaporą, trudnością. Traﬁło się, że podkomorzy tracił tysiącami dukatów dla tych co byli do zbycia za talara — byle kamyczek na droǳe
leżał mięǳy nim a niemi.
Rozchoǳące się opowiadania o piękności Anusi, o surowem e zamknięciu, — powtarzane nietylko w mieście, gǳie po salonach za wachlarzami zmyśloną histor ę damy
sobie podawały, ale nawet w zamku, dostateczne były do podżegnienia pana podkomorzego brańskiego. We rzenie ego na Anusię, którą znalazł wcale inacze niż myślał, zaostrzyło
tylko chęci, nie zmieniło zamiarów. Może też wǳięk niewinności, woń prostoty, nowa
dla niego co obcował z zepsuciem mie skiem, urok akiś miały pociąga ący. Słowem, podkomorzy rozgorzał, oszalał, głowę sobie nią nabił i poko u nie ma ąc, gryzł ustawicznie
palce ( ak był przywykł) myśląc akby się do Anusi przybliżyć, ak ą pochwycić.
Posłał zaraz szpiegów swoich na zwiady, a nim parę dni minęły, miał uż dokładnie szą
nieco wiadomość kto była Anusia, akie ą z podczaszycem łączyły stosunki i wiǳiał ak
trudno mu bęǳie zbliżyć się do nie . Wiadomość ta ukazu ąc mu same przeszkody, zraziła
go nieco, ale cofać się przecie nie myślał. Już się był kilku poufałym zwierzył swo ego
pro ektu, a że nic w sobie utrzymać nie mógł, zaraz też przed niemi żalić się począł, ak
mu to ciężko szło, że Anusia była ǳiewczęciem prostem i poczciwem, wychowanem na
wsi, że sposobu prawie nie ma do nie dostąpić; przy aciele rozśmieli się na całe gardło.
— A! a! podkomorzy się cofa! — zawołano — za trudno! przecież traﬁła kosa na
kamień!
— Ja się cofam — wykrzyknął bĳąc pięścią o stół zapaleniec — tego eszcze nie
bywało i nie bęǳie! Idę w zakład eśli chcecie, że za tyǳień Anusia gospodarować nam
bęǳie w moim domku na Nalewkach.
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Podkomorzy, wzorem owych sławnych domków zwierzyńca parc aux cerfs, miał domek urząǳony na Nalewkach, gǳie ulubienice trzymał i dawał niekiedy poufałym swoim
wieczorki i baliki barǳo głośne.
Słowo się tedy rzekło, pochwycono e, potrzeba było dotrzymać! Podkomorzy zagryzł
palce do krwi, natarł głowę, ale zaklął się że na swo em postawi… Sam tu nie wiele mógł
zrobić, musiał użyć zwykłych swoich pomocników, kamerdynera Syxtynka (rodem ze
Lwowa, który że się gǳieś znalazł na ulicy Syxtówką zwane i nazwisko też od nie otrzymał) i nie akie Szwęǳkie . Syxtynek na ten raz nie barǳo mógł usłużyć, na Szwęǳkie
cała spoczywała naǳie a.
Były to wybitne swego czasu postacie, których lekko zbyć niepodobna. Syxtynek, łotr
kamerdyner, bo aki pan taki kram, ale łotr elegant co się zowie, z góry traktu ący nie tylko kamerdynerów braci, ale szlachtę szaraczkową, równie ak pan ufał w szczęście i broił
niesłychanie, rachu ąc na podkomorzego, że go i z pod szubienicy wyciągnie. Zuchwała
sztuka, miał się za równego wszystkim, a eśli raczył przed królem uchylić kapelusza, to
racze przez bo aźń kĳa niżeli uszanowanie. Miał on tyle dowcipu i sprytu, że w potrzebie
mógł z siebie na chwilę i dosyć potulnego zrobić człowieka, ale zawsze grał rolę panicza
i udawał że panu podkomorzemu przez przy aźń tylko służy. Że go pochoǳenie i nazwisko piekło, zrobił sobie akąś romantyczną histor ą swego rodu, którą często na plac
na bezczelnie wyciąga ąc, od akiegoś hrabiego Syxta w proste linii się prowaǳił.
Madame Szwęǳka choǳiła wszęǳie z tym ancuzkim tytułem barǳo słusznie, raz
że podobno miała w początku sklep modniarski, powtóre, że za ęcie e i rola wcale nie
polskie, ancuzką ą czyniły. O pochoǳeniu te awanturnicy nikt nie wieǳiał, ani zkąd
się wzięła w Warszawie; akiś akcent cuǳoziemski w mowie się e przebĳał, a rysy też
nie były tute sze. Ciemne płci, oczów czarnych żywych, twarz uż około czterǳiesto-letnia ale eszcze resztki piękności starannie pielęgnu ąca, gadatliwa, ruchawa, żwawa,
bezczelna, znała cały świat, tylnemi drzwiami bywała nawet w zamku u Bruneta, w każdym
pałacu miała akieś stosunki, eźǳiła koczykiem, ubierała się wytwornie, szczebiotała po
ancuzku, a krąg e zna omości tak się rozciągał szeroko, że z edne strony dotyka ąc
antykamery króla, z drugie za mował uliczną tłuszczę i na brudnie sze szynkownie.
Mieszkała na ulicy Bednarskie , w swoim podobno własnym domu, ta emnicze kryówce, do które wchoǳiło się przez trzy bramy: od przodu, z tyłu i z boku. Wrota były
zaryglowane, straż pilna, a kto wie co się ǳiało wewnątrz! Niezmiernie zawsze za ęta,
madame Szwęǳka we dnie prawie się nie pokazywała, lub eźǳiła incognito, wieczorem
dopiero puszczała się w świat za swemi interesami. Co robiła a czego nie robiła, określić
niezmiernie trudno.
Woziła listy, bileciki, czasem eźǳiła aż na wieś i powracała często nie sama, ale z ładnemi towarzyszkami, sprzedawała brylanty, zegarki, koronki, pode mowała się ta emnych
prezentów, intrygowała na wszelkie sposoby, wpływała nawet ubocznie do fac end maątkowych i politycznych. Nikt nigdy się nie przyznawał głośno do zna omości z nią, ale
mało kto naówczas e nie używał w akimś krytycznym razie. Rozumie się, że madame Szwęǳka eźǳiła, posłowała, pośredniczyła i krzątała się nie darmo, dobre umie ąc
ciągnąć zyski ze swego generalnego faktorstwa. Cnotą, która ą wzniosła na wysoki popularności stopień, głównym przymiotem, była niesłychana zręczność i dyskrec a. Nigdy
nie skompromitowała nikogo, ani dobrowolnie, ani przypadkiem, nie dała się złapać za
ęzyk ani za pismo, milczała doskonale. W razie biedy wykręcała się sama przemożnemi
wpływy, ale za sobą nie pociągała nikogo.
W owych czasach intryg, miłostek, fac end, przekupstwa, ta emnic, silny był pomocnik do wszystkiego z madame Szwęǳkie .
Kto ą mógł mieć, pewien był swego, ale tego sprzymierzeńca pozyskać nie było łatwo:
co ǳień stawała się droższą, dumnie szą, kapryśnie szą, mnie przystępną. Czasu tego
se mu, i napływ osób i namiętności, dawał e ogrom za ęcia, i zbogacił był znacznie.
Przebąkiwała uż, że chce sobie wyszukać męża i usunąć się od interesów (se retirer des
aﬀaires), a resztę życia spoko nie gǳie na wsi przepęǳić.
Nic ą barǳie nie gniewało nad niezręczność, bo doświadczenie i dowcip uposażyły
ą samę w na osobliwszą trafność do wszelkiego roǳa u robót. Dla nie także nie było
niepodobieństwa; traﬁła do każdego, poczyna ąc tylko od pytania: a co on lubi? nie znała
co to drzwi niedostępne, co luǳie nieużyci.
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Szwęǳka na wielkim świecie miała ulubionych kilku klientów, do których liczyli się
koryfeusze part i hetmańskie , dawnie książę podskarbi i kasztelan, ale dwóch ostatnich
rzuciła, ednego, gdy go pod sąd oddano, drugiego, gdy oratorem z profes i został. Ociera ąc się o luǳi, pomimo podszewki gburowskie która się zawsze w nie przebĳała, tak
się była powierzchownie otarła, tak nabrała maniery świata, że przez goǳinę aką mogła
by była w na lepszem mieścić się towarzystwie; a gdy chciała, tak grała rolę głupowate ,
cnotliwe , skromne , że oszukała by każdego. Niepospolita aktorka umiała luǳi na pamięć i korzystała potężnie z te umie ętności. Chciwa, dumna, bezczelna, miała wszystkie
wady swego stanu, ale w wysokim stopniu posiadała ego przymioty.
Podkomorzy ak skoro przysiągł mieć Anusię, poleciał zaraz sam do Szwęǳkie , nie
chcąc czekać póki wezwana przy echać raczy. Ledwie się dostawszy do bramy od tyłu,
ledwie wymodliwszy posłuchanie, musiał eszcze czekać, bo e mość była na konferenc i
z akąś ta emniczą ﬁgurą, która przybyła na ętą karetą i weszła tak zakweﬁona, żeby e
i d abeł nie poznał.
Po odprowaǳeniu te pani do powozu, madame wyszła nareszcie do podkomorzego zaasowane trąc czoło. Przy mowała go może umyślnie w małym trochę przyćmionym saloniku, z którego aż czworo drzwi, w cztery wiodły strony. Pokó to był mimo
dość przyzwoitego i wykwintnego niby przybrania, tchnący bezeceństwem akiemś… była
w nim akaś woń zbyteczna, woń rozpusty, co się oblewa wyciskiem wszystkich kwiatów
by straconą świeżość niemi nagroǳić… drzwi ego patrzały złowrogo, posaǳka zdawała
się mie scami akby krwią zaschłą po zbrodni poplamiona, każde krzesło spowiadać się
zdawało z akiegoś występku którego było świadkiem. Na dwóch falsz-marmurowych
słupach stały dwa piękne ale pęknięte wazony, których szczerby kto wie ak powstały?
Zasłony okien zdawały się potargane, pomięte, akby e kiedyś konwulsy na chwytała
ręka, zostawu ąc ślad gwałtu — powietrze było ciężkie i lochowe… Światło padało ukośnie, niechętnie i zmieniało się w fałszywy akiś odblask, który kłamał na twarzach czego
w nich nie było. Ale podkomorzy za ęty swo ą sprawą, nie miał czasu zastanawiać się nad
ﬁz ognomią salonu, i szybko zbliżył się do madame. Ona w progu, starannie ednak drzwi
za sobą zamknąwszy, plasnęła w ręce, kiwa ąc głową ze śmiechem.
— A! a! cóż to za niespoǳiany gość u mnie! musi ci być gorąco podkomorzuniu
(zwała wszystkich bez ceremoǌi, spieszcza ąc tylko tytuł lub imię) kiedyś się aż sam do
mnie pofatygował.
— Szwęsiu, kochanie, choǳi o mó honor… i o… serce. Obo e w niebezpieczeństwie…
— O! o! uż się pali ak asna świeca! — zawołała e mość, kręcąc głową ze zbladłym
uśmiechem — a ak nie w porę przychoǳisz! nie wyobrażasz sobie co mam na głowie,
półtory kopy na trudnie szych interesów…
— No, to ednym więce nie zawaǳi.
— A da mi pokó ! ty ze swoim musisz kolei czekać (wieǳiała komu to mówiła).
Podkomorzy obrócił się na noǳe i syknął.
— A idź do d abła z poczekaniem! oto mi słowo!
Madame śmie ąc się z trafności swo e rzuciła się na kanapę.
— No mów — nie mam czasu, krótko a węzłowato.
— Naprzód słowo że się pode miesz.
— Zobaczę.
— Tu nie ma zobaczę — potrzeba, musisz i kwita. Dam co zechcesz a zrobisz co
powiem.
— Dam co zechcesz! — powtórzyła rusza ąc ramionami. — Jaki mi pan! no! gada !
W tem spo rzała akby dla zobaczenia goǳiny na kameryzowany zegareczek wiszący
u pasa, śliczne caceczko.
— Mów! nie mam czasu, parole d’honneur!
Poczęła się bawić zegareczkiem. Podkomorzy zobaczywszy go kwaśno się skrzywił, bo
uż rozumiał o co iǳie.
— Ale naprzód — przerwała kładnąc mu rękę z zegarkiem na kolanach — kupisz
sobie u mnie to cacko… Śliczny pektoralik! same brylanty warte z  dukatów! a żebyś
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eszcze wieǳiał w akie była potrzebie ta co mi go kazała sprzedać… co to za śliczniutki
buziaczek! Dobrze żeś przyszedł, to go kupisz.
— A kupię! kupię! — trochę kwaśno rzekł podkomorzy.
— Otóż eden interes skończony… dasz mi tylko sto dukatów.
Podkomorzy syknął, zagryzł palce, ale się nie sprzeciwił.
— Wstydź się, uż sykasz! co to znaczy sto dukatów — une misére! teraz mów.
Podkomorzy począł całą histor ą Anusi i swo ę, ale mu dończyć nie dała madame,
domyśla ąc się połowy. — Podumała nieco.
— Sprawa trudna, ǳiewczyna ze wsi, nie uboga może! zakochana, uczciwa! a to śliczną
mi swatasz robotę, niech cię kaduk porwie!
— Szwęsiu, ale to zrobić się musi.
Kiwnęła głową.
— Potrzeba czasu.
— Trzy dni.
— Zwar owałeś!
— No, to cztery…
— Na mnie tyǳień.
— Nie sposób!
— Cóż myślisz na to sakryﬁkować? — zapytała wpatru ąc mu się w oczy.
— Ceny nie naznaczam.
— Szalony! — szepnęła rusza ąc ramionami — no! ale naprzód zapłać za zegarek.
Podkomorzy wyciągnął rękę po cacko, ale Szwęsia swo ę cofnęła.
— Alboż myślisz go wziąć?
— A cóż kiedy kupu ę!
— Kupu esz, ale mi go darować musisz, inacze ani się pode mę interesu, tysiąc ich
mam na głowie, idź do licha.
Zwróciła się ku drzwiom.
Podkomorzy dobył sakiewki, popatrzał na nią, ale coś wyglądało chudo.
— Pieniąǳe — rzekł — odeszlę ci za goǳinę, ale interes zrobisz.
— Dla ciebie podkomorzuniu akże tego nie zrobić! szydersko uśmiecha ąc się odparła
Szwęǳka i podała mu rękę — no! no! bądź spoko ny a siedź cicho! Gdy bęǳie potrzeba
to ci dam znać.


Naza utrz rano szedł pan Kasper Sieniński z kościoła od św. Jana, a obok niego zakweﬁona kobiecina, w które , na wprawnie szemu oku trudno było poznać wczora szą madame
Szwęǳkę; chociaż nie kto inny mu towarzyszył. Ale akże się zmieniła! co za spokó na
e twarzy tchnące skromnością i smutkiem, ak niewykwintny ubiór, aka obo ętność
i powolność ruchów!
Pan Kasper toczył z nią rozmowę po droǳe, prowaǳąc ą do swego dworku.
— Jakże to być może — mówiła madame — żeb waćpan dobroǳie nie przypominał
mnie sobie? Byłam naówczas na respekcie u JO. księcia kasztelana…
— Przyznam się waćpani dobroǳie ce — odparł pan Kasper — że a naówczas pokoowcem będąc, od czego (intra parenthesim) i na lepsza szlachta poczynała — nie śmiałem
ani oczów podnieść na respektowe panienki, a waćpani dobroǳie ka musiałaś być chyba
barǳo młoǳiutką, prawie ǳieckiem.
— Tak est, prawie ǳieckiem — szybko dodała pani Szwęǳka i westchnęła. — A co
to za święty, bogobo ny był dom księstwa kasztelaństwa… a sama pani! anioł!
— Święta, istotnie święta osoba! — rzekł pan Kasper.
— A sam-że? co to za dobroć. Ani się kiedy ofuknąć umiał, choć mu ﬁgle nie małe płatano. Bywało w na większe złości nogą tylko tupnie i uż barǳo źle, kiedy sobie
zamiast przekleństwa krzyknie — mirabilia!
— A! a! pamiętam to ego przysłowie! to też go przy aciele i nieprzy aciele zwali
z tego powodu książę mirabilis, a że JO. pani była trochę czerwona, to ą czasem ak
śliwkę mirabellą nazywali…
Szwęǳka się dobrodusznie rozśmiała.
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— Ale akże się to ǳie e, że pani się dostałaś do Warszawy? — spytał Kasper.
— Długo by to było opowiadać — westchnęła madame — a nie ma co słuchać! ale
chwała Bogu handelek mi tu poszedł, stosunki się porobiły niezgorsze, i gdyby tak eszcze udało się znaleźć uczciwego człowieka, co by się zaopiekował moim wdowieństwem,
a zarząǳił tym groszem co się to uciułał! — bo to tak same kobiecie, trudno!
Chrząknął i odprostował się pan Kasper — na wspomnienie grosza ǳiwna myśl zaświtała mu w głowie; spo rzał uśmiecha ąc się w oczy e mości, czapki poprawił, pasa
pociągnął, wąsa podkręcił, czoło pogłaǳił — ona oczki w dół spuściła skromnie.
— Tak same kobiecie bez opieki — dodała — w takiem mieście! luǳie często uczepią
się, odrą, oszuka ą, a niema się komu i u ąć. Gdyby mi się tak stateczny człowiek traﬁł…
— Masz waćpani dobroǳie ka słuszność, ale nie chłystek, stateczny, wytrawny, co by
to grosza nie przehulał… choćby nie tak młody aby pewny…
— E! mnie tam wcale o młodość nie choǳi, mówiła ciągle wzdycha ąc Szwęsia —
chcę opiekuna! zbliżali się ku dworkowi, a pan Kasper co raz stawał się rezolutnie szy.
— A do mo e ubogie chatki nie raczysz to waćpani dobroǳie ka nóżką wstąpić? —
zapytał grzecznie.
— Jeśli pan pozwolisz? — skromnie odezwała się kobiecina.
— Na goręce proszę mi ten honor wyrząǳić, chociaż to ubogo, ubogo — ale bom
a oszczędny i z utrem ży ę, dodał cicho stary.
— Oszczędność to na większa cnota! — odpowieǳiała e mość.
— Złota maksyma, ak Boga kocham — rzekł pan Kasper cału ąc białą rączkę. —
Pani mnie coraz mocnie za serce chwytasz — i poprawił się stary.
W tem zapukali do bramy, a Hołodryga wyścibił głowę — na widok niezna ome kobiety wielkie oczy wytrzeszczył, otworzył furtkę za którą się ukrył i wpuścił wchoǳących,
sam zaraz pod Bernardyny rusza ąc.
Pani Szwęǳka uda ąc że nie wie kto we dworku zamieszku e, weszła doń doskonale
odgrywa ąc rolę dewotki, z wielką księgą pod pachą, z ogromnym kokosowym różańcem w ręku. Pan Kasper nie mogąc e przy ąć w swo e izdebce, musiał wprowaǳić
do średniego poko u, gǳie właśnie samą zastali Anusię. W pierwszem we rzeniu na nią
nieostrożnem, łakomem, badawczem, dla innych luǳi byłaby się wydała niepoczciwa kobieta, tak e oczy błysły szatańsko, ale nikt tego nie uważał, a ona rachowała na to i zaraz
zakrzyczała w progu:
— A cóż to za niespoǳianka! a toż akie śliczne ǳiecię w pańskim domku? czy córka?
— Nie pani, mam honor przedstawić pani skarbnikowiczowe dobroǳie ce (tak się
mu kazała tytułować) synowicę mo ę, Annę Sienińską, wychowankę podczaszyne Ordyńskie , która tu z o cem swym, a bratem moim, pod tę chwilę nieprzytomnym, samotność mo ę poǳiela.
— Ależ to cudny ﬁołeczek ukrywa ący się w cieniu! zawołała Szwęsia, po przywitaniu
siada ąc koło Anusi, która czegoś skłopotana i akby przeczuciem odepchnięta, odsuwała
się trochę od dewotki. — Dawnoż to mo e ǳiecię w Warszawie?
— Ja? od kilku miesięcy.
— I ciągle tu tak w kąteczku? — spytała przymila ąc się mniemana wdowa.
— Barǳo mi tu wesoło z o cem i stry em.
— Ależ to samotność nie dla twego wieku, kochane ǳiecię — dodała madame —
to klasztor prawie. Waćpan dobroǳie — obróciła się do pana Kaspra — nie powinieneś
tu tak dać więdnąć te różyczce.
Pan Kasper nie wieǳąc co odpowieǳieć ruszył tylko ramionami.
— A cóż — dodał po namyśle — myśmy luǳie prości, gǳie nam towarzystwa szukać,
sieǳim w kącie, Boga chwaląc po prostu.
— Cha! cha! panience by się i kawaler należał! — wpatru ąc się wciąż pilnie w Anusię,
dodała Szwęsia, przeszywa ąc wzrokiem biedne zmięszane ǳiewczę — ale na to eszcze
czas.
— O! i barǳo! — mruknął Kasper.
— Jakże to szczęśliwie — przemówiła po chwili — że nas los do siebie zbliżył panie
Sieniński, to u mnie przecie panienka — akże imię?
— Anna! — szepnęło cicho ǳiewcze.
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— U mnie panna Anna znaleźć może czasem rozrywkę, towarzystwo uczciwe, zabawkę, mogę e towarzyszyć do kościołów na nabożeństwo, przechaǳkę, czasem i wieczorek
u mnie spęǳić wesele bęǳie. Ja barǳo lubię młode osoby, sama ǳieci nie miałam, to
się choć cuǳemi chętnie otaczam.
— Barǳo ǳięku emy pani — z galanter ą rzekł stary przysiadu ąc się nieco, a Anna
przerwała:
— Ale a się tu byna mnie nie nuǳę, ani towarzystwa pragnę, przywykłam do ciszy,
spoko u i pracy.
— A to barǳo ślicznie — krygu ąc się rzekła madame — barǳo ślicznie dla młode
panienki, bo to chroni od tysiąca niebezpieczeństw wśród tego zepsutego świata grożących, ale dla zdrowia i dla humoru nie waǳi niewinna rozrywka.
Anna zamilkła, Kasper czuł się w obowiązku potakiwać wdówce, która westchnęła.
— O bo to świat! świat ta nasza Warszawa! — odezwała się — co to za dwór! akie
to zepsucie, acy mężczyźni, to imaginac ą przechoǳi!
— Rzeczywiście pani dobroǳie ko — odparł Kasper — wzdrygam się patrząc —
Sodoma i Gomora.
— A kościoły pustką, dodała Szwęsia.
— A hulanka bezustanna, i mięǳy panami i mięǳy sługami.
— Tak, że tu poczciwe kobiecie byle twarzyczka ładna, ani się na ulicę pokazać,
spoko u niema od tych łotrów, mówiła dale madame, z tego względu to dobrze że panna
Anna nie barǳo rada wychoǳi.
Rozmowa w ten sposób dosyć zręcznie prowaǳona, trwała eszcze chwilę, ale napróżno usiłowała różnemi sposoby Szwęsia przybliżyć się do Anusi, która czuła wstręt akiś od
pierwszego we rzenia na mniemaną dewotkę. Nareszcie wstała wdowa i uśmiechnąwszy
się do pana Kaspra, rachu ąc na to że zaproszenie go do domu i przy ęcie w nim, większe
na umyśle Sienińskich zrobić może wrażenie, zaproponowała staremu żeby ą przeprowaǳił i nawza em odwieǳił. Kasper, który uż ǳiwne na wdówkę miał pro ekta, pochwycił
chętnie życzenie, wziął czapkę i laskę, podał e rękę i powierzywszy Anusi straż domu,
sam rzezko się zwĳa ąc wyszedł ze Szwęsią.
Wieǳiała ona któremi go drzwiami wprowaǳić do swego domu, zawróciła się do tylne bramy na ten cel przeznaczone , otwiera ącemu dała znak akiś niepostrzeżony i nie
powiodła Kaspra do owego saloniku, w którym wiǳieliśmy ą rozmawia ącą z podkomorzym, ale do izdebek na dole, przyzwoicie, skromnie ubranych i akąś poczciwą a dosto ną
minę ma ących. Całą drogę grała swą rolę z taką naturalnością, łatwością i precyz ą, że
staremu i przez głowę szalbierstwo prze ść nie mogło.
I te dwa pokoiki! zdra cy — ak grały poczciwe, spoko ne życie! ak tu wszystko było
w porządku, czysto, świeżo, wesoło i asno. Kwiatki w okienku, łóżeczko wysłane wysoko
a bielutkie gdyby śnieg! kluczyki na kołku, kanarek w klatce, ǳiewczyna prosta do usługi,
mebliki stare i niewymyślne. Staremu się aż uśmiechało, gdy pomyślał że ta zacna wdówka
może — może — może — starość ego uweseli. Nie wiǳiał w tem niepodobieństwa,
a czuł się eszcze na siłach zawrzeć dozgonne śluby. Tymczasem madame zaprosiła go
na kawę, a nim ą podano (barǳo poprostu i po gospodarsku) zaczęła mu opowiadać
o dawnym handlu, o dochodach akie miała, o domu, o lokatorach i t. p.
Stary potakiwał, rozczulał się, a że co chwila niby przypadkiem dowiadywał się dokładnie o domniemane ilości talarów w kuferku spoczywa ących, o które wdowa barǳo
się akoś turbowała — stawał się co raz czulszy, młodniał, a tak mu się podgolony łeb
zawrócił, że wyszedłszy po ucałowaniu rączek rzęsistem, palnął głową o fórtkę, co mu się
w życiu nigdy nie przytraﬁło.
Ale co to może szał, kiedy w starem sercu obuǳi się po niewczasie! Leciał do domu,
żeby co pręǳe w cztery oczy z bratem o tem pogadać i pochwalić się sperandą. Zastawszy
go, nuż się rozpościerać szeroko! Pan Jan milczał, słuchał, ramionami ruszał, a że nie był
świadkiem wszystkiego i Szwęsia nie wywarła nań wpływu, którym potraﬁła obałamucić
pana Kaspra — na zimno sąǳąc, domacał się w tem wszystkiem coś pode rzanego. Dodać
potrzeba, że ożenienie brata, z którego spadek na Anusię miał iść kiedyś, akoś go niemile
drasnęło.
Kasper wiǳąc tę obo ętność, a nawet znalazłszy niedowiarstwo, ofuknął się.
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— Co bo to panie Janie! myślisz się oponować i nie poǳielasz moich naǳiei? —
rzekł nieukontentowany.
— Ale to trochę waści panie Kasprze w głowie świta, coś tak nagle w goǳinę uż
i zna omość i czułość i gotowość stanąć na kobiercu! licho wie co to takiego, a zapominasz
żeś starszy odemnie i ze szpaka na łabęǳia uż kroisz.
— Co to za szpak! co to za szpak! krzyknął Kasper uniesiony, ale kawaler! ale krzepki,
a nie ednego młoǳika zakasu ę. A to mosanie wdowa ciepła, pieczone i warzone, grosz,
kamieniczka i porządeczek! a co to za ład, a aka w domu oszczędność! a kufereczek żebyś
wasan wiǳiał! Pocałować go, tak gada o talarkach.
— Ale nie użby ona co młodszego sobie nie znalazła?
— Terefere mosanie — to kobieta stateczna, pobożna, ﬁubźǳiu w głowie nie ma,
a nareszcie stara mo a zna omość!
— Ale cóż o nie nie wspominałeś nigdy?
— Tak, terazem dopiero doskonale ą przypomniał, choć dobrze młodsza odemnie,
bo taki niczego, wcale niczego, ale na żonę w sam raz! Powinno tak być mosanie — mąż
wytrawny, e mość hoża! I tak Bóg przykazał!
Zatarł ręce, przeszedł się.
— Oto by mnie los spotkał na starość! — rzekł — no!
Anna, która weszła na pół rozmowy, rozśmiała się aż ze stry a.
— Patrzcie no ą! i ten pusty ǳieciak chichi ze mnie stroi! no? a czegoż się ty śmie esz?
— Ale bo stry aszku, strasznie się po młodemu rwiesz do tego małżeństwa…
— Bom młody mościapanno! — huknął Kasper nie zważa ąc na ruszanie ramion brata
— wiodło się życie skromne, uczciwe, młodość sieǳi w kieszeni caluteńka, anim z nie
tyle nie uronił! Dość tych śmiechów, a co wiem to wiem! i co ma się zrobić, to się zrobi.
O ciec i córka spo rzeli po sobie i umilkli. Naza utrz rano, pan Kasper gdyby na fest
wystro ony i odświeżony, drapnął summo mane ak sam mówił do kościoła, a tu w ławce
na wczore szem mie scu zastał uż swo ę zna omość modlącą się barǳo pobożnie i niezwraca ącą oczu na niego. Dopiero po nabożeństwie zeszli się u święcone wody, co p.
Kasper wyrachował po młodemu i udało mu się zręcznie, bo ani czekał ani gonił, tak się
z krokami wymierzył. Madame Szwęsia rozśmiała się w duchu z nowego kontusza i postawy odmłoǳone konkurenta. Wyszli tedy razem z kościoła, ednę ma ąc do przebycia
drogę.
Mĳali bramę Krakowską, pod którą ak zwykle śniadał sobie Orlandini; Włoch przypatrzył się dobrze przechoǳące kobiecie i znanemu sobie panu Kasprowi, zǳiwił wiǳąc
ich razem i pokiwał głową.
— O ho! — rzekł — Madame Szelmosia (nie lubił te niegdyś swe współzawodnicy)
coś uż klu e — uczepiła się starego, nie bez kozery.
I rozśmiał się Orlandini na całe gardło gdy go mĳali, chcąc Szwęsię zmusić żeby się
obe rzała, ale łotrzyca czu ąc się poznaną przez nieprzy aciela, nie odwróciła głowy i pospiesznie ciągnęła dale ku dworkowi pana Kaspra.
Jan teraz czekał powrotu brata, domyśla ąc się a nuż go znów wdówka odwieǳi, rad
był w oczy e za rzeć. Szwęsia ak wczora chcąc się powoli przybliżyć do Anny i oswoić ą
z sobą, dała się na spoczynek zaprosić. W pochmurne minie i na eżonym wąsie Sienińskiego domyśliła się coś nieprzy aznego, więc trochę odłożywszy na potem pana Kaspra,
który się musiał odchrząkiwaniem głośnem i otworzeniem tabakierki przypominać, stara ąc uwagę zwrócić na siebie, wzięła się e mość do o ca Anny i do nie .
Rozpoczęła się rozmowa akkolwiek chłodna, ale tak zręcznie prowaǳona, że w pół
goǳiny pan Jan został pokonany, a Anna nawet śmiele coraz i wesele spoglądała na
skarbnikowiczowę! O! ak bo na to pracowała uda ąc i poczciwą, i bo aźliwą, słabą istotę,
które edynym celem spokó , nabożeństwo, kawałek chleba na starość.
Wyszła, a Jan z bratem zostawszy w sieni pokiwał głową.
— No! no! — rzekł — istotnie ekstraordynary nie miła kobiecina, coś nawet zda e
się tak potulnego, poczciwego! ale to nie dla waści, młoda eszcze, co się zowie młoda!
— A waćpan mi ciągle tym szpakiem w oczy rzucasz!
— To włóż-że perukę kiedyć to waǳi — odparł Jan — co oko wiǳi to gęba mówi!
Nie ǳiw że ci wiek przypomnę, dobrze wieǳąc kiedyś się uroǳił, anno eszcze…
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— Po co te przypomnienia — przerwał Kasper — stary, no to stary, ale ary! i kwita!
i kwita! Alem się ak wmość co drzemiesz ciągle nie wyżył i nie zszarzał. A wdówka!
prawda — ut sic!
Złożył cztery palce w kupkę i pocałował.
— Co prawda to prawda — miła! nieszpetna kobiecina, a mówisz że i grosz est?
— Ba, cicho szepnął Kasper połyka ąc ślinkę.
Kamienica! porządki i — kufereczek! kufercio! a! Albom barǳo tępy, albo tak lekko
ceniąc, kilkanaście tysięcy talarów oszacować e można — posażek piękny! a żem kawaler,
dodał mruga ąc oczkiem siwak — ona wdowa, zapis mi się należy — to rerum natura!
Jan milczał, Anna się śmiała, bo byli weszli do izby i tu uż rozprawiali…
— Nie zapomina że Anusiu, żeśmy do nie zaproszeni wszyscy na poobiednią kawę,
dołożył Kasper — zobaczycie ą w domu! rządna niewiasta!
Słodkie uśmiechy i słówka mniemane wdowy nie ułuǳiły dotąd Anny, nie wzięły
ą wcale za serce, ale w tęsknem e życiu, ta rozrywka którą obiecywała nowa zna omość, nie była do odrzucenia. Nie gniewała się że e ktoś przybęǳie, do kogo czasem
słowo przemówić by można, u kogo trochę się rozerwać w smutku. Po obieǳie ubrała
się skromnie ale starannie, a że pan Kasper wciąż na stary srebrny zegarek spoglądał,
któremu że większego indexa brakło, pokazywał co chciał i co mu kazano, przed czwartą
eszcze ruszyli w odwieǳiny.
Szwęsia przy ęła ich znowu na dole, w tych dwóch dość ciasnych izdebkach, przystro onych tak skromnie i poczciwie; przybranie ich do okoliczności było całkowicie komed ą, utworem artysty. Ani Anna ani e o ciec nie do rzeli na mnie szego fałszu, bo
całe życie ze wszystkiemi szczegółami tak było odgadnione doskonale i schwytane żywo,
akby w istocie w tych izdebkach żył kto, tęsknił, nuǳił się i płakał. I książka pobożna i krzyżyk i palma sucha, wygodki, poduszka i podnóżek wszystko było na mie scu,
a przecie te izdebki były ubrane dla Sienińskich tylko, i do wdowiego stanu słuzyły za
dekorac ą. Szwęsia była niewyczerpaną w podobnych konceptach i stawiła się każdemu
ak było potrzeba, nigdy nie zaniedbu ąc scenicznych akcessor ów.
W progu uż zastali e mość w białym pudermantlu, wyświeżoną ale bez różu i bielidła,
które zwykle nosiła, pozornie barǳo uradowaną przybyciem gości, a ak zawsze skromną,
cichą, łagodną.
Po smutne izbie dworku, te pokoiki świeżutkie eszcze, z trochę zieloności, ze spiewem kanarka, ze swym sprzętem wygodnym, uderzyły Annę i przypomina ąc e życie
wie skie, łzy prawie wycisnęły z oczu. Rzuciła się do wazoników, zielonością ogród w Głuszy i kwiatki starościne przypomina ących, do kanarka… Szwęsia niby nic nie wiǳąc,
śleǳiła każdy e ruch i łzę nawet postrzegła.
— To doprawdy akieś niewiniątko, powieǳiała w duchu — z tem to kłopotu więce
niż warto — no! ale to nie mo a rzecz!
Wkrótce podano kawę, na grzeczności dla Anny szczególnie siliła się wdówka, i tak
dobrze udaną akąś czułością potraﬁła ą ku sobie pociągnąć, że chciwa przywiązania Anusia, nie potraﬁła być całkiem niewǳięczną. Poczęła ą zwać przy aciółką, spoufalać się,
ośmielać. Pan Kasper rosnął, bo i emu dostawały się choć okruchy oświadczeń i serdeczności; a wdowa dla niego umyślnie co raz to coś o talarach brząknęła, co go rozpłomieniło niesłychanie. Choǳił pogląda ąc nieznacznie na próżny ale dobrze zamknięty kuferek
pokryty dywanikiem, sto ący w drugie izdebce przy samym łóżku, nie mógł się od tego
nęcącego widoku oderwać. Oczy wdowy do reszty go durzyły, bo nań tak czule patrzała,
akby utro iść mieli do ołtarza.
Kilka goǳin zbiegły żywo na opowiadaniu o dworze księstwa kasztelaństwa, któren
Szwęsia zdawała się znać na palcach, choć w życiu go nie wiǳiała. Rozweselono nawet
Anusię, i pan Jan który towarzyszył córce, po kawie się tylko na kuze pod oknem trochę
zdrzemnął wedle zwycza u. Króciutko to trwało, przeszło nie postrzeżone i u ęło za serce
pana Jana, powtarzał i o tem ciągle.
— Barǳo miła kobiecina! i taka gościnna! Ale sobie gacha wybrała! no! no!
Jeszcze w progu zaprasza ąc serdecznie Anusię do siebie, pożegnała ich Szwęsia, a ledwie wyszli, przebrana inacze , rzuciła się w czeka ący powóz i po echała do podkomorzego.
Przez tych dni kilka nie miał on żadne o losie swoim wiadomości, co go okrutnie
ątrzyło, ale że mu kazano czekać, musiał, i w miarę ak nieprzywykły do cierpliwości
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na zniesienie niepoko u się wysilał, rosły w nim żąǳe, pracowała głowa — byłby dał
wszystko co chciano za Anusię, którą raz na rzał w życiu! Rozrywał się wprawǳie gra ąc
po nocach całych, ale że to było pod wieczór akoś, eszcze go w domu zastała madame,
właśnie u toalety. Porzuciwszy więc yzurę i puder, ak stał w białym pudermantlu, na
wpół umączony, nie starłszy twarzy, poleciał do nie , drzwi kazawszy pozamykać.
Szwęsia sieǳiała uż z nogami na kanapie, a u rzawszy podkomorzego w tym stro u,
poczęła się śmiać, domyśla ąc się ak go tam uż niecierpliwość piekła.
— No, a cóż Szwęsiu kochanie! a co? — krzyknął wpada ąc podkomorzy i wcale nie
obraża ąc się śmiechem e .
— Poǳięku że mi naprzód żem się do ciebie sama en personne fatygowała — a ślicznie
mnie przy mu esz! fe! co za paskudnik!
— Przepraszam cię, ale tak estem ciekawy!
— A tu nic nie bęǳie! — chłodno powieǳiała Szwęǳka.
— Jakto! — wybuchnął gwałtownie podkomorzy łamiąc ręce — a tom zdyshonorowany.
Uśmiechnęła się tylko.
— Ale możeż być żebyś ty! ty! nic nie dokazała?
— Co myślisz! ǲiewczyna po uszy rozkochana w Ordyńskim, prosta, głupia, ani do
nie przystąpić. Otacza ą dwóch starych, wyschłych zakamieniałych ǳiadów, pilnu ąc ak
we łbie oka. I nic to interesów nie rozumie.
— Ani pienięǳy nawet?
— Albo to oni ich potrzebu ą?
— Ależ stry skąpiec?
— Patrz! ak uż wie! rozśmiała się Szwęǳka i nagle ton zupełnie zmieniła — no —
co mi dasz? to ci ą na Nalewki przywiozę, na ǳień i goǳinę naznaczoną.
— Co chcesz?
— Fe, myśli się targować‼
— Nie targu ę się, ale pytam.
— Bądźże wspaniałym — zawołała Szwęsia po swo emu — sypnĳ! est za co! nie ma
co mówić! różyczka! I że przywiozę to pewna, ale dale , dawa sobie rady ak chcesz — a
się w to nie mięszam, i przepowiadam nawet że kłopot mieć bęǳiesz.
Podkomorzy trochę się zamyślił.
— Co bęǳie to bęǳie — rzekł — ale pokażę luǳiom że co zechcę to dostanę;
w sobotę u mnie wieczór, gości hukiem, Anna musi mi pogospodarować.
— No, ale cóż mi dasz — rzuca ąc nań okiem chciwem przerwała łotrzyca — mów-no
co dasz?
— Mów co ci mam dać?
Wstała z kanapy e mość i przeszła się po poko u, niby namyśla ąc.
— Siada i pisz weksel do Cabrego na…
Schyliła mu się do ucha.
Podkomorzy poszukał tylko kałamarza, chwilę podumał.
— To ci dam weksel w sobotę.
— A niewierny! — dumnie krzyknęła rozgniewana — no! to bywa zdrów!
— Jakto? ale a ci wierzę, tylkom się chciał wprzód Cabremu opowieǳieć — podchwycił przestraszony podkomorzy — ale kiedy tak, na, bierz, byle tak było, akem prosił.
— Słucha , na ǳień i goǳinę nie chybię, bo to mo a rzecz, ale ak się z tego wywikłasz, co wyniknie, nie mo a sprawa. Stworzenie całkiem ǳikie, ażeby e ugłaskać, więce
potrzeba czasu, to uż nie mo a sprawa.
Podkomorzy pochmurny usiadł pisać, a madame choǳąc po poko u zobaczyła pierścionek leżący na stoliku, i włożyła go na palec bez ceremoǌi.
— A to na pamiątkę dla mnie — rzekła pokazu ąc.
Podkomorzy tylko ramionami ruszył.
— Wartam i więce bo prawǳiwą robię dla podkomorzunia oﬁarę.
— W sobotę na Nalewkach — przerwał gospodarz odda ąc weksel.
— Będę ak zacznie zmierzchać! Bądź zdrów podkomorzuniu. — Rozśmiała się szydersko mówiąc po cichu: — Tyle twego podobno, co się tymczasem naspoǳiewasz.
I kiwnąwszy mu głową na którą spuściła welon, znikła zna omemi sobie drzwiami.
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Podczaszyc sieǳiał eszcze w klasztorze zamknięty, duma ąc i zżyma ąc się na ǳiwne położenie swo e. Chwilowe myśli ego brały religĳny kierunek, to znów niecierpliwił się
i narzekał na losy. Od dni kilku ǳiwny akiś smutek go trapił, któryby był nazwał przeczuciem, gdyby ﬁlozoﬁa Poinsot’a dozwoliła mu przypuścić ten fenomenalny stan ducha.
Tłumaczono to podówczas zdrowiem, żołądkiem, mózgiem, chorobą, czem chcąc byle
nie duszą, które upierano się nie wiǳieć w człowieku. Niespoko nie szy był niż kiedy,
więzienie gorze mu coraz ciężyło, nawet trochę umie ąca go ukołysać rozmowa O. Spiryd ona, teraz drogi do serca, zawalonego akiemś ziemskiem uczuciem, wynaleźć nie
mogła. Starzec czekał ale wzdychał.
— Twarda natura do dobrego — mówił w sobie — rekluz a nawet pożyć e nie może,
przy ǳie może czas upamiętania, ale nie rychło… i kto wie czy przy ǳie?
Pomimo ednak zewnętrznych oznak zatwarǳiałości, podczaszyc zmieniony był znacznie swoim pobytem u kapucynów — nie otworzyło mu się serce ale zmiękło, nie poprawiły po ęcia, ale uznał że obok nich istnie ą inne, mocą których luǳie w spoko u i zgoǳie
z sobą i światem ży ą — rzucone było ziarno, choć nie schoǳiło eszcze.
Sama ta tęsknota, która często poprzeǳa nawrócenie, dobrym uż była znakiem,
a zwrot częsty ku ǳiecinnym latom, symptomem pragnienia innych wrażeń i żywota.
Żywił ak mógł o ciec Spiryd on dobre ziarnka chucha ąc na nie i pielęgnu ąc, a czeka ąc
wschodu, nieraz też kto z gości poufałych klasztoru odwieǳał samotnika przychoǳąc
w pomoc kapłanowi. Tu, do koła poczciwych księży, przy zacnym O. Spiryd onie, krążyły eszcze ostatki lepsze społeczności, w szczątkach tylko pozostałe w stolicy — nie
zepsute niewiarą, bogate w uczucia, które zapał religĳny w duszy zasiewa.
ǲiwnie zaprawdę wydawali się ci starcy podczaszycowi, który na nich spoglądał z ciekawością ak na istoty drugiego świata. Mało podobnych wówczas liczyła Warszawa, poǳielona na kilka obozów stronnictwami politycznemi, a nie zamyka ąca w sobie ak
drobną cząstkę tego, co starą Rzeczpospolitę reprezentować mogło. Na poczciwszym uż
wówczas paliły się głowy reformami ǳiwnemi, nowostkami, na lepszych doszła zaraza
niewiary, obo ętności religĳne i cuǳoziemszczyzny.
Możemy sobie poniekąd wyobrazić aki był, rzec można, szał umysłów, gdy z na lepszemi chęciami, szukano dla kra u lekarstwa w ustawie, którą Russo siadał pisać na
ser o. W tym sposobie ǳiało się przecie wszystko — nie budowano na kra owym gruncie, z cuǳe myśli przęǳono przyszłość, chciano ą zasaǳić latoroślą z pod innego nieba
wziętą. Wyższa społeczność przy na poczciwszych życzeniach, błąǳiła wieǳiona ideami
wieku i z nich się wyplątać nie umiała, przywykła do lekceważenia co swo e. Na wsiach
tylko, po zagrodach panował eszcze duch przeszłości dotąd nietknięty, i tam żyli ci co
piastowali ostatek podań kra owych. Świat to był tak dalece różny od tego, który się
wyrabiał w mie skich towarzystwa sferach, wyższych zwłaszcza, że każdy głos posła co
pierwszy raz rzucił swą cichą chatę, by raǳić na se mie, brzmiał na nim ak z grobu
wywołany, przed stu-letnią myślą. I głuchły te głosy nie wielu, niepo ęte, niesłuchane,
wyśmiewane na częście , zagłuszane krzykami kilku gardłaczy, gdy, ak współczesny eden
pamﬂet powiada — Branicki z Sapiehą knuli rzeczy po cichu, Suchorzewski i Suchodolski imponowali se mowi, Zaleski i Mikorski coraz to nowe poddawali pro ekta, książę
enerał i Stanisław Potocki ustawnie perswadowali, Byszewski i Łączyński milczeli, a król
egomość cierpliwie znosił wszystko.
Ta więc społeczność nieznana podczaszycowi, które próbki miał zręczność poznać
u kapucynów, była dlań zupełną nowością. Byli to luǳie, których ubóstwo i wieś uchroniły od nabrania poloru wieku, u których tradyc a czczoną eszcze była i szanowaną ak
arka narodowa, ostatnie niedobitki rzeczypospolite Jagielońskie , kona ące teraz w obęciu reformatorów. Starzy konfederaci Barscy, z kresami chlubnemi na głowie, gotowi
eszcze byli pod starość siąść na koń i co ǳień choǳili siodła swe i moderunki oglądać;
zakonnicy wreszcie, których stan chronił od zepsucia. Maluczki ten świat, który wzdychał, modlił się, płakał i czekał, który miał serce i wiarę, patrzał uż tylko na czynnych,
ale sam nie był w czynie — mie sce ego za mowało pokolenie, którego chęci walczyły
z fałszywem po ęciem środków. Tu się przysłuchiwał młody człowiek podaniom mało
znane przeszłości, z które wprzód uczono go się naśmiewać, i poznał że szacunku była
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godną; tu u rzał, że barbarzyństwo, którym rzucali w oczy zepsuci by się sami od zarzutu wynarodowienia obronić — całe było w fałszywem po ęciu form, których znaczenie
zgasło.
W poważnem tem kole sęǳiwych, pobożnych, zapłakanych starców i myśl ego spoważniała trochę, choć z zatwarǳiałością upartą wpływowi ich się bronił. Nie raz uż O.
Spiryd on miał na ustach słowo z którem wyczekiwał dogodnie sze pory, by nie zrazić niewczesną gorliwością, — a w tem wszystkie naǳie e starca rozsypały się w proch
w edne chwili.
Tegoż dnia, a było to w sobotę, gdy staraniem Fotofero i de Cerullego zgoda z Rybińskim zawartą została, gdy i ksiąǳ biskup ku awski przez króla ukołysany, zezwolił
na nieposzukiwanie napastnika synowca swego, — podczaszyca wezwano wieczorem do
fórty. O. Spiryd on, który wypadkiem choǳił, usłyszawszy że go wołano, a myśląc że
to może sztuka nieprzy aciół, co dowieǳiawszy się o mie scu, chcą go tylko wywabić,
zwrócił się do przybyłego i spytał:
— A kogo to żądacie mo e ǳiecko?
Tem ǳieckiem był niegdyś marszałek dworu i totumfacki podczaszyca, imci pan Freer, do którego z rana zabiegł cavaliere, da ąc polecenie, żeby się do swego pana dostał.
Fre er z początku niechętnie się brał do tego, bo usunąwszy się przy rozbiciu z rachunkami, barǳo ślicznie spisanemi, nie miał potrzeby ratować Ordyńskiego, nie posąǳa ąc
żeby eszcze co w kieszeni ego do wyłowienia i obrachunku zna dować się mogło. Słysząc
o stanie interesów podczaszyca, będąc świadkiem ak dom i sprzęty zabierano, myślał, że
podczaszycowi caput bęǳie, ak mówił; ako barǳo porządny człowiek nie chciał się do
nieporządnych chudopacholskich spraw mięszać. Cavaliere go dopiero przywiódł do pomiarkowania.
— Co ty sobie myślisz? — zawołał do niego po niemiecku — czy ty nie wiesz, że
panowie są ak koty, które choćbyś zrzucił z na większe wieży, zawsze padną na nogi i nic
im się nie stanie? Pó ǳiesz do niego i oddasz mu kartkę mo ą, doda ąc ustnie, że sprawa
z Rybińskim skończona, że nie ma się czego obawiać wy ść na świat; — powtóre, dasz
mu list z Florenc i donoszący o śmierci ego matki, a potrzecie dodasz, że est pilnie szy
nad wszystko interes… dla którego powinien spieszyć…
Fre er dobrze się namyśliwszy, wziął kartkę i list i wybrał się do kapucynów, a gdy O.
Spiryd on zagadnął, chciał zaraz kartelusz podać, ale pismo z kieszeni znikło ak kamfora.
— Kogo to żądacie?
— Podczaszyca Ordyńskiego — rzekł Niemiec z poważnym ak suknia ego ukłonem.
— Ale — rzekł O. Spiryd on po łacinie, przypatru ąc się ciekawie Niemcowi — a tu
o żadnym w te chwili nie wiem.
— Podczaszyc Ordyński Michał! — począł nalegać wciąż kłania ąc się Fre er.
— Czego od niego chcesz?
— Mam poselstwo, ważne, wielkie, smutne! — łamanym ęzykiem począł łata ąc się
Fre er, któremu łaciny nie starczyło.
— Cóż takiego?
Niemiec potrząsł głową.
— Jakże się waćpan nazywasz — spytał o ciec — to się pó dę dowiem.
Niemiec po raz trzeci się ukłonił, a że Polska szlachecka, uczyła szlachectwa wszystkich, a kto w nie parę lat pobył, uż herbownych nabierał pretens i, Fre er, syn tkacza
gǳieś w Saksoǌi, odparł:
— Nazywam się Justus Bartholomäus von Fre er!
Z tem poszedł zakonnik do celi i otworzywszy drzwi, zastał podczaszyca spartego na
stole, a tak zadumanego że wnĳścia ego nie słyszał.
— Laudetur…
— A! dobry wieczór egomości!
— Powieǳ mi kto to est Justus Bartholomäus von Fre er?
Podczaszyc, który pod tem nazwaniem z trudnością poznał swego dawnego pomocnika, nie rychło wykrzyknął:
— A! Fre er! to mó niegdyś totumfacki! ale zkądże go znacie mó o cze?
— Jak myślicie, czy to uczciwy człowiek? — spytał O. Spiryd on — nie zdraǳiłby
was?
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— Ale nie! to człek dobry, ﬂegmatyk, Niemiec, i okrutnie regularny w regestrach,
o pieniąǳe trudno z nim było zawsze, ale co w rachunkach nikomu się nie da przepisać!
Rozśmiał się kapucyn.
— No, to może chcesz się z nim wiǳieć, czeka u fórty!
Podczaszyc ruszył chcąc wybieǳ, tak mu zapachniało stare życie, którego Fre er był
przypomnieniem, ale go ksiąǳ powstrzymał.
— Czeka , bezpiecznie ci go tu wprowaǳić!
I rzuciwszy na podczaszyca pełnem litości we rzeniem wyszedł, a po chwilce wsunął
się Fre er, kłania ąc się bezustannie. Ordyński o mało go w pierwszym za pale nie uściskał
— tak był głodny wrażeń, plotek świata…
— Jakżeś mnie tu wyszukał?
— Posłał mnie cavaliere Fotofero — miałem nawet listek, — ale Niemiec zaczął
szukać po kieszeniach. — Co to est? ǲiwna rzecz! a nigdy nic nie gubię! ǲiwna rzecz!
I brwi podnosił i ramionami ruszał i rewiz ą sukni rozpoczynał ak na sumiennie szą,
ale listu znaleźć nie mógł.
— Nie po mu ę akem potraﬁł zgubić.
— No ale wiesz przecie — zniecierpliwiony tą zgubą i ﬂegmą z aką Niemiec ledwie skończywszy poszukiwanie, znów e na nowo przedsiębrał — ależ wiesz z czem cię
posłano?
— Cavaliere Fotofero mówił mi… ale akże a mogłem zgubić kartkę! — powtarzał
Fre er, który poczynał wywracać kieszenie aby e poznaczyć że były rewidowane.
— Zgubiłeś, toś zgubił, mnie sza — tupnął nogą Michał — ale mi mów z czem cię
posłano.
— To nic, ale ak mogłem zgubić list! — zawołał niepokonany Niemiec — to niepo ęta.
Nareszcie gdy wszystkie kieszenie, kieszonki, chustki, kapelusz, na sumiennie prze rzane zostały, Niemiec westchnął.
— To niepo ęta! rzekł.
— To niepo ęta ak ty esteś nudny — zawołał podczszyc przeskaku ąc z nogi na nogę
— mów naprzód z czem cię posłano?
— Kazano mi powieǳieć, primo — tu Fre er zobaczywszy kieszenie powywracane
i suknie rozpięte, znów e do porządku zaprowaǳać się zabierał — mo że JW. pan śmiało
i bezpiecznie wy ść uż możesz, gdy sprawa z panem Rybińskim skończona, a król Jegomość księǳa biskupa wziął na siebie; do że z Florenc i przyszła smutna wiadomość pod
datą…
— Co? od mo e matki?
— JW. podczaszyna nie ży e! — ﬂegmatycznie z ukłonem rzekł Fre er.
Ordyński rzucił się na krzesło łamiąc ręce.
Szczerze on przywiązany był do matki, choć mięǳy nim a nią nie widać było te
czułości, która roǳiców z ǳiećmi wiązać powinna, ale u obo ga zata one tlało uczucie,
któremu tylko zimny wieku obycza na wierzch wy ść nie dozwalał.
Chwilę podczaszyc pozostał tak w smutnem zadumaniu, które Niemiec tem łatwie
poszanował, że użył te chwili spoczynku na nowe poszukiwanie w kamizelce i pludrach,
równie bezskuteczne ak pierwsze.
Michał zapłakał nad sobą i nad nią… na obce ziemi w sieroctwie zmarłe . On także
uczuł się sierotą i zadrżał, myśląc, że na ednego Boga tylko śmiało rachować może.
O. Spiryd on, który się ukazał w te chwili, zastał Niemca eszcze się systematycznie
przetrząsa ącego, a podczaszyca we łzach. Łzy te niemal go uradowały, bo płacz, to owoc
serca, a nie każdy zapłakać może!
— A! co ci to ǳiecko mo e! — zawołał z uczuciem — co ci to est?
— Odebrałem wiadomość o śmierci mo e matki.
— Módlmyż się za e duszę — rzekł po cichu kapucyn klęka ąc… i począł głośno —
Anioł Pański.
Niemiec stał i patrzał, podczaszyc zawahał się by za starym modlitwę powtórzyć —
choć myśl uż była gǳieinǳie .
— Cóż teraz myślisz z sobą — spytał powsta ąc O. Spiryd on.
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— Właśnie mi przyniesiono wiadomość — odpowieǳiał podczaszyc — że sprawa
mo a o zadanie rany Rybińskiemu skończona, ǳięki przy aciołom. Śmierć matki wkłada
na mnie nowe obowiązki i za ęcia — muszę wy ść natychmiast, o cze pozwól bym ci złożył
serdeczne ǳięki za gościnność!
Starzec patrzał na niego prawie rozczulony.
— Ha — wy ąkał powoli — idź w imię Boże — ale wolałbym był żebyś tu eszcze
pozostał. Świat, stary bałamut, znów cię obe mie i omami, i to coś w siebie wziął ze
spoko nie , święte tych murów ciszy, zwietrze e rychło! Bogda byś kiedy przypomniał
sobie te dni rozmyślania i poko u, akieś tu spęǳił!
A eśli cię serce zaboli, powróć tu do nas, panie Michale — powróć do nas, do Boga…
tam… może ci na chwilę wesele się zda, ale przeszumiawszy goǳiny policzone… żal ci
ich bęǳie, bo każda owoc dać powinna, a te ci i kwiatu nawet nie zostawią po sobie!
— ǲięku ę ci, ǳięku ę o cze — powtarzał podczaszyc.
— ǲięku esz, płaczesz, ale dla czegoż tak ci się wyrywać pilno? Idź więc… idź! i niech
cię Bóg ręką starca błogosławi!
Fre er eszcze szukał nic nie zna du ąc dotąd, podczaszyc trochę rozczulony, ale odzyskaną swobodą rozgrzany, pochwycił za płaszcz i kapelusz — wyszli. — O. Spiryd on
milczący przeprowaǳił ich do fórty, otworzył drzwi i krzyżem za podczaszycem ściskaącym dłoń ego, drogę przeżegnał.
Wieczór uż był dość późny — Ordyński spo rzawszy w gwarną ulicę, na ruch i zgiełk
mie ski — zastanowił się odurzony, serce mu bić zaczęło.
— Fre er — rzekł — przyprowadź mi ﬁakra, iść nie mogę.
Powolnie rozmyśla ąc Niemiec, odstąpił kilka kroków zbiera ąc się iść i obrachowu ąc
gǳie mu na bliże bęǳie wynaleźć żądany powóz, gdy zdyszany, przerażony, z wyrazem
boleści i rozpaczy na twarzy, stary Sieniński wpadł na wschodki wiodące do fórty i nie
postrzegłszy potrącił podczaszyca.
— A to ty stary!
— A to pan!
— Co ci est Sieniński?
— A nieszczęście! okropne nieszczęście! wykraǳiono, porwano gwałtem, zdradą,
pode ściem mo ę Anusię, mo e ǳiecko… nie ma e ! panie ratu !
To mówiąc starzec ów tak zwykle powolny, co od pół życia drzemał więce niż żył,
tknięty w serce, powalił się u nóg podczaszyca i zaszedł z gorzkiego płaczu.
— Co? gǳie? ak? co się z nią stało? mów! mów!
Chwycił się Ordyński zapłoniony, bo wspomnienie Anusi wzruszyło go do szaleństwa.
Ale stary Sieniński prawie bezprzytomny ciągnął go, chwycił za nogi, nic prawie mówić nie mogąc, i przerywanym tylko powtarza ąc głosem:
— Córka mo a! mo a córka — mó skarb! Anusia mo a!
W te że chwili ak na zawołanie, z głębi ciemności nocnych z awił się o parę kroków
od nich płaszczem obwinięty Fotofero. Stał on patrząc na obu i uśmiechał się złośliwie.
Podczaszyc pierwszy go postrzegł.
— Cavaliere ty tu…
— Na usługi wasze ak wiǳicie… uż pan wiesz o porwaniu Anusi?
— A ty?
— A a od dawna.
— Kiedyż to się stało! kiedy! kto? ak?
— ǲiś dopiero! przed chwilą ledwie!
— Wiesz gǳie est?
— I kto ą uwiózł, i ak i dokąd i dlaczego, wszystko wiem — rzekł zimno cavaliere.
— Może to się połata — uśmiechnął się — ty stary powraca do domu, a my ci trochę
poczekawszy przywieziemy córkę. — To mówiąc klasnął w ręce, i ﬁakr z ciemności się
wynurzył, a podczaszyc cały zburzony, nie ogląda ąc się uż na płaczącego starca, skoczył
z Fotoferem do powozu. Na dany znak, skry posypały się z pod kopyt koni, polecieli…

   Djabeł




— Dokąd mnie wieziesz? — spytał oprzytomnia ąc się Ordyński — gǳie ona? co to za
porwanie? mów, proszę cię… zaklinam.
— Cała ta histor a funta kłaków nie warta — rzekł poważnie Włoch — źleś waćpan zrobił, żeś się w tym klasztorze zamknął, gǳieś z nudy mógł suchot dostać, a świat
cały zgubiłeś z oczu. Mówiono wiele o Anusi tymczasem, bo mówiono o tobie, podkomorzemu brańskiemu głowa się zapaliła, zaklął się i założył że Anusię mieć bęǳie —
i…
— Co, ten łysy rozpustnik! ten karciarz przebrzydły, śmiałby dotknąć Anusi?
— A! a! — rzekł cavaliere — a cóż to znowu za drogocenna perła — ǳiewczyna
ak inne, tylko podkomorzy zrobił po swo emu, nie chciało mu się popracować samemu,
zapłacił Szwęǳkie , Szwęǳka ą wykradła i zawiozła mu do ego domku na Nalewki!
— Pręǳe ! pręǳe ! — zakrzyczał podczaszyc. — Na Nalewki — na Nalewki, nie
mogę zrozumieć dokąd się ﬁakr kieru e.
— O! akże ci pilno! — szydersko rzekł cavaliere. — Kochasz ą! przyzna się?
— Nie czas mówić o tem, podkomorzemu łeb roztrzaskam, serce wydrę — to zwierz
nie człowiek! dla dogoǳenia fantaz i gotów by krzyż zd ąć z kościoła! pręǳe na Nalewki.
Cavaliere patrzał mu pilno w twarz.
— Nic nie mam — rzekł — przeciw zabiciu podkomorzego i kogo ci się podoba, ale
pamięta kochany podczaszycu, żeby to nie był drugi tom sprawy z Rybińskim.
Podczaszyc nie słuchał powtarza ąc swo e:
— Na Nalewki, żywie ! zapłacę konie! niech popada ą!
Konie też leciały ak ptaki, a emu krew kipiała, twarz płonęła, dłoń drżała, bo poczuł
że kocha Anusię i byłby się rzucił za nią na całe piekło.
Cavaliere śmiał się tylko z pod zakrzywionego nosa. Stanęli nareszcie u bramy zamknięte .
— Tylko nie krzycz — rzekł do niego towarzysz — cierpliwości! wpuszcza ą tylko
proszonych, a znak wiem, otworzą nam.
To mówiąc, wysiedli, Fotofero zapukał do wrót zamkniętych, trzy razy po trzy, fórtka otwarła się natychmiast, podczaszyc odepchnął Włocha, który znikł, stróża, co się
go chciał spytać o hasło i wpadł na ǳieǳiniec instynktem się kieru ąc, na oświecone
wschody, które po cztery na raz przeleciał! uderzył o drzwi oświecone salki i cały eszcze
rozpłomieniony, oszarpany, rozpięty, wskoczył w tłum mężczyzn, wśród których szuka ąc
oczyma nie znalazł kobiety.
Towarzystwo wesoło się zabawiało choć bez gospodarza, śmiano się, szeptano, rozmawiano w kupki pozbĳawszy. Oczy wszystkich zwróciły się na podczaszyca, a że wcale
był niespoǳiewany i gniewny, skupiono się do koła. Ordyński rozepchnął ich i popęǳił
słowa nie mówiąc do drzwi wiodących w głąb domu. Traﬁł na salę adalną i stół zastawiony wspaniale, przebiegł ą! oparł się o drzwi zamknięte które wyłamał i przez ciemny akiś
pokoik dostał się do sypialni podkomorzego, z które dochoǳący go głos płaczliwy do
reszty gniew ego rozniecił. Na środku pokoiku, sam na sam z podkomorzym, który stał
ak do modlitwy ze złożonemi rękami w pokorne i błaga ące postawie, Anna trzęsąca
się z gniewu, we łzach, ale z oczyma ognistemi oburzeniem, sparta o stół, wołała.
— Proszę mnie ztąd wypuścić! Co to est? kto pan esteś! ak pan śmiesz.
— Jam twó wieczny sługa — mówił podkomorzy.
Na te słowa wpadł ak burza Ordyński z dobytą szpadą i równocześnie krzyknął:
— Kto on est! nie goǳien poczciwego imienia które nosi! szubienicznik i zbó ca!
Podkomorzy porwał się na hałas akby go kto ranił, cofnął, spo rzał, osłupiał z zaǳiwienia zobaczywszy podczaszyca. Anusia skoczyła ku niemu, rzuciła się i wykrzyknęła:
— A pan Michał, mó zbawca!
I w te chwili u nóg się ego osunęła zemdlona.
Podkomorzy nie zebrał się eszcze na żadną odpowiedź, tak go napaść ta zmięszała,
gdy Ordyński rzuciwszy nań wzrokiem wściekłym, na ręce chwycił zemdloną i szpadę
wziąwszy w zęby, wyszedł nazad przez adalną do sali. Tu gwar i zamięszanie znalazł wielkie
— wszyscy zna ąc uż gwałtowność Ordyńskiego, obawia ąc się krwi przelewu, lecieli
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rozbra ać. Ordyński na chwilę złożył ciężar swó na kanapie, szpadę wsunął do pochwy,
stanął i drżący przerywanym zawołał głosem:
— Mieliście panowie być świadkami ak sobie ten łotr igraszkę chciał zrobić z niewinne i poczciwe kobiety — zaprawdę piękna zabawka! Biorę was za świadków, że go
lżę i zbezczescam do ostatniego, że go mam za na podle szego z luǳi, i że tę rękawiczkę
rzucam akbym mu rzucił policzek w twarz, gdyby wart był żeby go się poczciwa ręka
dotknęła.
— Podczaszycu oszalałeś! — szepnęło kilku. Ale on nie słucha ąc, wziął znowu na
ręce omdlałą i z pośrodka rozstępu ących mu się wyszedł niosąc ą na wschody. Dwie łzy
wrzące lały mu się po twarzy, to blade ak mur, to czerwone ak ogień.
Po za nim szmer, gwar i hałasy powstały. Podkomorzy niewiǳialny stał na progu sali, gdy go lżył podczaszyc, ale się nie ukazał, wszedł po zniknieniu ego, cały pomięszany
i wylękły. Goście milczeli spogląda ąc po sobie, nie wieǳąc aką tu robić minę, na przezornie si wynosili się po cichu, nie ma ąc uż na widoku wesołe wieczerzy i hulanki.
— Słyszeliście! — poprawu ąc stro u i yzury, rzekł podkomorzy, blady eszcze i niemogący przy ść do siebie. — Nikt nie odpowieǳiał.
— Ba! apelac a do Jeziorne ! — brząknął ktoś poczekawszy.
— Jeszcze Panu Bogu poǳięku że cię ak Rybińskiego nie przekłuł, bo ak widać na
żartach się nie zna.
Podkomorzy zaciął usta.
— Ha! — rzekł usiłu ąc się nadstawić i minę nadrabia ąc — mnie sza o Jeziornę, na
dwo e babka wróżyła, ale mi żal tego ślicznego ǳiewczęcia. Ledwie ą Szwęsia przywiozła,
ledwiem perswaz ami pierwszy strach i płacz utulać począł, spoǳiewa ąc że to się skończy
ślicznie, pięknie i spoko nie, a tu go licho przyniosło! zkąd-że się wziął? wszakże był za
granicą?
Gospodarz próżno się silił zatrzeć wrażenie te sceny na gościach. Towarzystwo było
zważone, na serdecznie si ledwie coś pod nosem pykali niezrozumiale, obo ętnie si milczeli przypatru ąc się zdaleka, a przy aciele z poko u pouciekali.
Nie brakło i tych co uż szyǳili po cichu — wesołości ani sposób wyprosić‼ —
wieczór zupełnie się nie udał!
Tymczasem podczaszyc niosąc na ręku Anusię omdlałą, a niekiedy konwulsy nie go
akby przez sen odpycha ącą, zbiegł ze wschodów w ǳieǳiniec, dopadł bramy, którą mu
coś otworzyło i stanął w ulicy, rozgląda ąc się na wszystkie strony.
O kilka kroków czekał nań cavaliere z powozem! Anusia eszcze była całkiem nie
oǳyskała przytomności.
— A! — plaska ąc w dłonie, zawołał Fotofero żywo podbiegłszy — w poręśmy przybyli, siada i edźmy!
— Trzeba ą wprzód ocucić z omdlenia.
— Powietrze świeże i ruch na lepszem będą lekarstwem — zaciera ąc dłonie i śmie ąc
się cicho odparł cavaliere, podsuwa ąc ﬁakra.
Powoli, ostrożnie Ordyński złożył Anusię w powozie i usiadł przy nie by ą podtrzymywać, Włoch usłużny stanął z tyłu na niewygodne desce, ale tak, że wprost do ucha
podczaszyca miał przystęp.
— Na Bednarską, do dworku Sienińskich! — zawołał Ordyński.
— Gǳiem ci mówił! — zagłuszył prawie razem oǳywa ąc się towarzysz.
— Do dworku!
— Jedź gǳiem mówił! Słówko podczaszycu, zastanów no się… po co ty ą zaraz o cu
odwieziesz! wszak kochasz ą i masz w ręku, wieź do siebie!
— Milcz! milcz! przebuǳa się!
— Nie usłyszy! o ciec uż ą opłakał! czemuż byś nie miał korzystać z okoliczności?
masz na ęte nowe mieszkanie, mogła by u ciebie odpocząć… Ona cię kocha, ona zostanie z tobą! Miałbym cię panie Ordyński za głupiego, za głupiuteńkiego, gdybyś inacze
postąpił. Korzysta -że choć raz z okoliczności edyne , z e przywiązania i wǳięczności!
wszak się z nią nie ożenisz, a kochasz ą! Czyż ci łopatą w głowę kłaść potrzeba?
Podczaszyc na którego piersi rozkołysane tylą uczuciami, różnemi spoczywała piękna główka Anny, zatykał uszy na te rady zdraǳieckie, ale czuł ak weń płynęły, ak go
rozmarzały. Cały ra cichego szczęścia otwierał się przed nim! pragnął, walczył, ostatek
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poczciwości wiódł go na drogę lepszą, ale namiętność brała górę i uż spostrzegłszy, że nie
adą do dworku, nic nie mówił, spuścił głowę… Anusia się ocknęła, westchnęła boleśnie,
krzyknęła, otworzyła oczy, poznała przy blasku latarni Michała i płacząc pochwyciła go za
szy ę. Ten ruch namiętny, nierozmyślny zbliżył ich serca, Ordyński stracił głowę; cavaliere tymczasem schyliwszy się wpół przysiadł na desce za powozem, żeby nie przeszkaǳać
i ręce zacierał cicho się uśmiecha ąc…
Powóz leciał ulicami ak zaczarowanym światem ciemności, wśród którego migały to
rzędy okien asnych, to nawieszone gǳie niegǳie lampy, to rozsypane drobne światełka.
Ordyński ani wieǳiał, ani pytał dokąd adą, słodkiemi słowy uspoka ał Annę, które łzy
czuł na swo e twarzy eszcze, a ǳiewczę płakało z przypomnień strachu, wǳięczności,
wzruszenia.
Nagle powóz się zastanowił w ǳieǳińcu akiegoś domu.
— Gǳie esteśmy? — spytał podczaszyc.
— Jesteś pan u siebie — odparł cavaliere — apartament na szym piętrze… Buona
sera! I zniknął.
— Jutro odwiozę ą do o ca — rzekł w duchu podczaszyc, wysaǳa ąc powoli z powozu
— teraz niech się uspokoi i spocznie. Anusia eszcze nie wieǳiała co się z nią ǳie e, nie
rozeznawała mie sca — na przeciw nich kilku sług i Fre er na czele, stali ze świecami.
— Co to est, dokąd mnie pan prowaǳisz — zapytała nagle się zastanawia ąc — wieź
mnie pan do o ca! gǳie estem?
— Odpocznĳ u mnie chwilę Anusiu — rzekł podczaszyc — po eǳiem zaraz do o ca!
— Po eǳiem! odpoczywać! kiedy on tam siwy włos rwie sobie z głowy — zawołała
ǳiewczyna — co ci się stało panie Michale? — cofnęła się — natychmiast! natychmiast‼
Podczaszyc umilkł zawstyǳony, chciał konie zawrócić, ale ich uż nie było, od echał
niemi Włoch.
— Poszlemy po inny powóz — rzekł smutnie — ten odszedł… tymczasem za dź do
mnie.
— Nigǳie! ani na chwilę, tylko do o ca — stanowczo odpowieǳiała Anusia, które
charakter powracał z przytomnością.
— Chodźmy pieszo!
Fre er i służba stali w milczeniu.
— Po powóz i konie! he pręǳe ! — rzekł dosyć niechętnie Ordyński.
Anusia sparła się o mur i milcząca pozostała z głową zwieszoną, załzawionemi oczyma… Stali tak długą chwilę słowa nie mówiąc do siebie, Anna tylko niecierpliwiła się
coraz barǳie nieprzybywa ącemi końmi, nareszcie sługa powrócił ozna mu ąc, że dla
spóźnione pory ﬁakra nigǳie znaleźć nie mógł.
— Więc iǳiemy piechoto! — powtórzyła żywo Anna, podnosząc głowę — iǳiemy!
Ordyński prosić uż nie śmiał, bo nań spo rzała tym wzrokiem, który usta zamyka,
musiał ą prowaǳić.
Noc ciemnie szą się coraz stawała — po domach i kościołach poznał podczaszyc że byli
na drugim końcu miasta, ale wieǳąc że Anusia co raz powie, to dotrzyma, nie sprzeciwiał
się e więce . Szli więc z ednym tylko sługą, który niósł latarnię, ma ąc naǳie ę spotkać
gǳie przypóźnionego ﬁakra, a Anna oǳyskawszy siły śpieszyła tak że za nią zdążyć było
trudno. Podczaszyc milczał chmurny, akby na przekor eszcze nadeszła burza, puścił się
deszcz ulewny, a ǳiewcze nic nie czu ąc prócz powinności wrócenia do o ca, pęǳiła po
ślizkim bruku.
Ta podróż w milczeniu, ciemności, wśród burzy odbyta, trwała niezmiernie długo
— błąǳili po uliczkach niezna omych, szli, wracali i na większe wydobyć się nie mogli.
— Po mozolne włóczęǳe znaleźli się akoś na Krakowskiem przedmieściu i choć uż
nie barǳo było daleko, podczaszyc dostawszy przecie ﬁakra, namówił Annę by siadła;
za echali przed dworek, w którego oknie paliła się eszcze świeczka, ale bramę znaleźli
uż zatarasowaną, dowód że Kasper nie zapomniał bać się o swe pieniąǳe. — Uderzono
do wrót gwałtownie, Hołodryga śpiący nie rychło się zbuǳił i odryglował. Wchoǳąc do
izby zastali braci w żywe z sobą kłótni, które tylko słów kilka do ich uszu doleciały.
— Waszmościne głupstwo i chciwość wszystkiego tego nieszczęścia przyczyną —
wołał Jan — myślałeś o pieniąǳach, a zgubiłeś mi córkę? kto cię wie czyś mego ǳiecka
sam nie sprzedał!
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Wyrazy te straszne podyktowała rozpacz.
— Panie Janie, opamięta -że się — odpowieǳiał Kasper żegna ąc — co ci est?
Wszakżem cię tu do siebie nie zapraszał, a com a winien, żeś ty sam te awanturnicy
ǳiecko swo e polecił?
— Albożeś mnie na to nie namawiał?
Na te słowa weszła Anusia rzuca ąc się w ob ęcia o ca. Stary pochwycił ą nie wierząc
oczom swoim, padł na kolana, i zobaczywszy dopiero podczaszyca, ku niemu podbiegł
ob ął za nogi, zabełkotał niezrozumiale, mowę z radości tracąc.
Kasper stał także ak wryty kiwa ąc głową, ale nie wiele okazywał uczucia; po chwili
radość powróciła im przytomność. O ciec ednak wymawiał ciężko, za ąkiwał się i z wielką
trudnością zdobywał na słowa. Chwycił rękę Anny, patrzał na nią i na chwilę od siebie
puścić nie chciał.
— Jakżeż to było? — odezwał się wreszcie gospodarz zbliża ąc ku Anusi — powieǳ
bo nam aspanna.
— A pozwólcie mi wprzód myśli zebrać — odpowieǳiała Anusia — drżę eszcze
cała, w głowie mi się przewraca… Wiecie ak mnie ta e mość namówiła na ǳisie szą
prze ażdżkę i zabawę wieczorną i akem się a e ǳiecinnie pociągnąć dała.
— A am głupi pozwolił — przerwał o ciec zachoǳąc się z płaczu.
— Dalibóg am nie namawiał wcale — po cichu dodał pan Kasper.
— Jakto nie? a któż?
— Ty pręǳe ! A co mnie do Anusi! chcieliście toście i zrobili co chcieli! nie mo a to
wina!
— Dosyć żem się dała namówić i po echała z nią — przerwała spór Anna — naprzód
zawiozła mnie do swo ego domu, tu, żem była ak zazwycza barǳo skromnie ubrana,
naprzód mnie wymuskała pomimo mo ego oporu, i dopierośmy siadły z nią do powozu.
Po echałyśmy naprzód do akiegoś ogrodu, gǳie prawie do zmierzchu przechaǳałam się
z nią po bocznych uliczkach. Szła ze mną zakweﬁona, mało mówiąca, czegoś niespoko na.
Jakiś egomość który tu raz był we dworku, przyplątał się potem do nas, zaczepiał
mnie, a choć odpowiadać nie chciałam, sam mówił długo, śmiał się, żartował; zbywałam
go ak tylko mogłam, nareszcie pożegnał nas i odszedł, a my chwilę eszcze zabawiwszy,
siadłyśmy do powozu.
W droǳe e mość ta powieǳiała mi że musi odwieǳić akąś tam przy aciółkę, do
które na chwilę wstąpimy — nie barǳo mi się to podobało, ale z nią adąc sprzeciwić
się nie mogłam. Za echałyśmy w ustronną ulicę, a uż się i zciemniać zaczynało, następnie do dworku akiegoś, którego bramę zaraz za nami zamknięto, a a z nią weszłam po
wschodach na górę. Minąwszy parę poko ów, które mnie zǳiwiły żem nic kobiecego nie
wiǳiała, w ednym w którym się tylko paliła lampa od suﬁtu wisząca, kazała mi pozostać,
mówiąc — posiedź tu chwilę, a zaraz powrócę!
Chciałam się wymawiać i do powozu ze ść, ale ledwie tych słów domówiwszy, znikła
drugiemi drzwiami, a mnie zaraz ǳiwny akiś strach ogarnął, obe rzałam się i zǳiwiona
poznałam, że to być musi mieszkanie mężczyzny.
Cicho było do koła, poskoczyłam do drzwi, edne były zamknięte na klucz, próbu ę
drugich, także! przerażona chciałam krzyknąć, gdy drzwi których próbowałam otwarły
się, wszedł ten pan co z nami mówił w ogroǳie i ukląkł przedemną.
Nie po mowałam co to wszystko znaczyć mogło, i słów któremi się oǳywał nie rozumiałam nawet, wiem tylko, że przysięgał, obiecywał, zaklinał i porwał mnie za rękę,
którą gwałtownie mu wyszarpnąwszy, oparłam się o stół właśnie gdy podczaszyc drzwi
wyłamawszy pierwszy wpadł do nas… Więce nic nie wiem, bom zaraz zemdlała.
Anna rozpłakała się.
— ǲięki Bogu co cię ratował i tobie panie żeś nad nami miał litość — odezwał się
Sieniński. — O! a bym był nie przeżył tego! truchle ę eszcze wspomina ąc!
W pierwsze chwili, gdy zmierzchło, a nie powracała Anusia, zaraz mnie tknęło, pobiegłem do mieszkania te gałganicy… Już tam nie było e ani śladu — mieszkanie stało
pustką, powieǳieli stróże, że na wieś się gǳieś wyniosła.
— To była namówiona zdrada! — krzyknął Kasper — ale któż by się e mógł spoǳiewać, tak to stworzenie udawało układną i pobożną kobiecinę!
— Waćpan pierwszyś nas pociągnął swo ą łatwowiernością!
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— A nie byłeś ze mną u nie na kawie? a nie mówiłeś sam, że barǳo przy emna
kobiecina?
— Któż pociągnął i zna omość zrobił! — począł znów Jan.
I bracia kłótnię na nowo mieli zagaić, gdy Anna cału ąc o ca w rękę, usta mu zamknęła;
postrzegli oba podczaszyca i zamilkli.
Ordyński w którego duszy nie wiem co się ǳiało, chmurny, złamany, gniewny, wstał
z krzesła po chwili, spo rzał na Annę z wymówką gorzką i pożegnał kłania ącego się starca,
rzuca ąc mu smutek na pożegnanie.
— Módl się za duszę mo e matki!
— Podczaszyna nie ży e! — zawołali o ciec i córka z wyrazem serdecznego bólu! —
nieszczęście! nieszczęście‼
Podczaszyc odwrócił się i uszedł.


Z wielkiem poǳiwieniem swo em, podczaszyc w bramie zaraz spotkał się z cavalierem
Fotofero, który w płaszczu obwinięty, zdawał się nań oczekiwać; w milczeniu u ął pod rękę
Ordyńskiego, wsaǳił do powozu i dał znak woźnicy, by echał do nowego mieszkania.
— Zkądżeś tu znowu? — spytał zdumiony podczaszyc.
— O to mnie sza — odparł Fotofero — ale cóżeś to na lepszego zrobił pan, da ąc tak
z rąk sobie u ść ulubione ǳiewczynie; na to potrzeba być…
— Cóż chciałeś, żebym ą gwałtem zatrzymał! Ty e nie znasz!
— Nie znam e , ale znam kobiety — odrzekł macha ąc ręką Fotofero — czasami
czeka ą trochy gwałtu by się poddać. Ale mnie sza o to, kto wie? lepie się tak może
stało, choć myślałem że bęǳie inacze . Cóż ci mówiła o podkomorzym brańskim, ak ą
porwano? kto? wszak pewnie rozpowiadać musiała?
Podczaszyc niechętnie i krótko powtórzył powieść Anny, a cavaliere śmiał się wciąż
oczy ma ąc weń wlepione.
— I pan temu wszystkiemu wierzysz? — rzekł po cichu gdy podczaszyc dokończył!
— cha! cha! miałżeby podkomorzy być takim ak pan ceremoniantem?
Ordyński zerwał się z sieǳenia, wielkim głosem zawoławszy:
— Milcz! milcz! — Oczy mu się zaiskrzyły, pierś wzdęła, oburzył się, ale pode rzenie
było wrzucone w duszę, i rosnąć w nie uż mogło. Cavaliere nie żądał widać więce ,
gdyż zaraz zręcznie barǳo zwrócił rozmowę, a podczaszyc przypomniawszy śmierć matki,
zwróciwszy myśli w inną stronę, smutny, do domu słowa nie rzekłszy przy echał.
Na progu chciał go Fotofero pożegnać, ale Ordyński poczuwszy się do wǳięczności
dla niego, pociągnął go za sobą.
— Na ten raz służyć nie mogę — rzekł cavaliere wyrywa ąc się — pilna sprawa woła
mnie gǳieinǳie , alem rad że się pozbywasz dawnego ku mnie wstrętu i przekonywasz
że ci sprzy am szczerze. Ja to sprowaǳiłem de Cerullego dla oczyszczenia ciebie, a eden
pamiętałem o tobie gdyś się skrywał, a natchnąłem twoich dawnych przy aciół, a postarałem się o zgodę z Rybińskimi — a wreszcie wcześnie zawiadomiłem o tobie enerała,
który uż czeka na górze.
To mówiąc potoczył się po schodach i znikł w ciemnościach.
Podczaszyc wszedł wolnym krokiem do swego mieszkania, ociąga ąc się, bo mu teraz
ozna mione odwieǳiny Bauchera wcale nie były na rękę, potrzebował sam na sam smutek
swó i znużenie wydychać.
— Ha! — rzekł w duchu — enerała się pozbędę łatwo; gdy zobaczy że go czem
przy ąć nie mam, prędko się wyniesie.
Ale się barǳo mylił w rachubie podczaszyc, bo zastał starego z adacza nad wielkim
półmiskiem ulubionych raków i kilką butelkami wina, z serwetą szczelnie pod brodę
zatkniętą, sieǳącego wygodnie i za ada ącego barǳo smaczno.
— Podczaszyc! kochany mó podczaszyc! a wita że! odezwał się Baucher rozstawu ąc
ręce do uścisku — przecież nam cię fata szczęśliwie wraca ą! Czekam cię od goǳiny
i ǳięku ę ci żeś nie zapomniał o mnie, a kazał mi wygotować przekąskę. Raki dobre,
tłuste, duże, wino wcale niczego, ser szczypiący… No, teraz opowiada mi swo ę Odysseę
i radźmy co począć.
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To mówiąc Baucher uż znów za adał, popĳał, haec faciendo et haec non omittendo,
rozpoczął razem butelkę i rozmowę; podczaszyc upadł przy nim na kanapę.
— A fe! — odezwał się enerał spo rzawszy mu w oczy, czy to się uż goǳi tak tracić
ducha dla mizer i! Umarła matka, wszyscyśmy śmiertelni! zdraǳiła cię kochanka, któraż
z nich nie zdraǳa? Nadszastałeś ma ątku, to rzecz do zreperowania; znuǳiłeś się klauzurą,
tem ci lepie światek bęǳie smakować. Jutro bęǳiemy z tobą u króla.
— Po co?
— Takeśmy ułożyli, król cię z Rybińskimi semotis arbitris po edna, a potem pokażesz
się na dworze, publicznie, i rzecz skończona. Sam słyszałem ak N. Pan dowieǳiawszy się
o śmierci pani podczaszyne , powieǳiał: Jam teraz ego opiekunem.
— Ale a mam gotowe drugie za ście z podkomorzym, które mnie znów N. Pana
narazi.
— Co? on cię wyzwał?
— Nie, alem a go publicznie zła ał!
— A ba! nikt tego nie słyszał prócz przy aciół zapewne, byłeś w pas i, choǳiło o kochankę, to uż a wiem wszystko, rzecz do załatwienia, obe ǳie się bez kawalkaty do
Jeziorne . Myśl lepie ak czas stracony nagroǳić, a nie o tem! Młodość krótka! prze ǳie
ak z bicza trzasł, a! a! — westchnął — siły coǳień opuszcza ą, żołądek się psu e, trzeba
kochać i eść nie spuszcza ąc się na utro.
Wiǳąc że te perswaz e mało robią skutku, otarł Baucher usta po rakach, nalał szklanicę, rozsiadł się wygodnie na kanapie, i podśpiewu ąc z cicha, poglądał na podczaszyca,
który ak mruk milczał posępnie.
Złamany wypadkami Ordyński, ust akoś otworzyć nie mógł, bo i myśli skupić nie
umiał. Odrętwiały spoczywał w tem osłupieniu którego dozna emy, gdy wielki cios niespoǳiewanie w nas uderzy. Noc uż była uszła do połowy, gdy wiǳąc się zawadnym,
a rozrachowawszy że ruch powozu dalszemu ciągowi strawności szkoǳić uż nie może,
Baucher ścisnął za rękę Ordyńskiego i kazał sobie podać karetę.
Dopiero po ego od eźǳie zwlókł się podczaszyc obe rzeć swo e mieszkanie, i znalazł e urząǳone na barǳo pańską stopę, obszerne, a co ǳiwnie sza, połowę w nim
swoich dawnych sprzętów, akimś cudem ocalonych. Na mie scu które zawsze za mował
Archanioł-Michał, pozostały u kapucynów, wisiał te że wielkości prześliczny obrazek,
wystawu ący scenę wszeteczną, starego i mistrzowskiego pęǳla.
Podczaszyc rzuciwszy okiem po poko ach, uczuwszy się niesłychanie zmęczonym, padł
prawie na łóżko i zasnął.
Gdy się przebuǳił, uż nad nim stał enerał ubrany paradnie, i rozkazawszy podać
czekoladę, nalegał na podczaszyca, aby się co pręǳe ubierał.
— Musimy spieszyć do zamku! rzekł — bo król wy echać może — a zatem duchem
mi się ubiera .
Przetarłszy ledwie oczy, posłuszny rozkazowi podczaszyc chwycił się z łóżka, przeszedł
do garderoby, a enerał pozostał przy czekolaǳie, które wyziew połykał stuǳąc powoli.
Tak się też dobrze obrachował z nią, że gdy ostatniego biskokta do adał i wodą go popĳał,
wyszedł Ordyński gotów, i zaraz ruszyli do zamku.
Była to goǳina, w które król przy mował tylko poufałych á son petit lever, w czasie
gdy Brunet i Russo pracowali z yz erem około stro u i głowy Jego królewskie mości.
Sekretarz zwykle czytywał wówczas, eśli nie było nikogo, listy prywatne, lub Reverdil
przychoǳił z akąś świeżą broszurą, na częście zasępia ącą czoło królewskie. Czasem gdy
listów nie było, a król słuchać czytania nie miał ochoty, wpuszczano Byszewskiego, Komarzewskiego, Kickiego, Garczyńskiego, Bacciarellego i innych, a ci przynosili z sobą
nie zawsze wesołe nowiny mie skie i zakulisowe, wiadomostki se mowe. Niekiedy król
tę goǳinę wyznaczał tym, których chciał przy ąć sekretnie , rozmówić się w cztery oczy.
Pomimo ednak że enerał z podczaszycem byli na liście za ęć tego poranku, nie zaraz ich
przypuszczono; musieli czekać w gabinecie przyległym, bo król za ęty był właśnie rozmową o sprawach publicznych, nużącą go, niepoko ącą, drażliwą, z ks. Łuskiną, biskupem
ku awskim i kilką na poufalszymi uż u niego się zna du ącemi.
Ta urywkami dochoǳąca oczeku ących rozmowa, malowała dobrze charakter króla,
i stosunek ego do stronnictw, które ważnie szą na se mie grały rolę. Part a własna królewska i prymasowska nie liczyła ani wielu, ani znakomitych luǳi, i sama przez się była
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bezsilną; prymas eszcze odepchnął od siebie ednym niezręcznie wyrzeczonym i wielki rozgłos ma ącym wyrazem, zgraja napiętnowawszy przeciwników wszelkiego roǳa u,
czego mu darować nie chciano. Part a Potockich i Czartory skich trzęsła tymczasem se mem, a hetmańska i sapieżyńska podkopywała go intrygami pokątnemi, niewidocznemi,
dopiero da ącemi się czuć w skutku. Król bez zasady własne , zobo ętniały, przechylał się
to do ednego, to do drugiego stronnictwa. Stosunki dawne, poufałe i pewne węzły, co
się nigdy całkiem rozprząǳ nie da ą, łączyły go z hetmanem, Sapiehami, ostatek serca i szlachetności pociągał ku reformatorom. Nie mógł obo ętnie patrzeć na usiłowania,
którym poklaskiwała opinia, które nosiły cechę bezinteresowne miłości kra u. Ale te popędy szlachetnie sze trwały chwilę, niewiara, zwątpienie, rozcinała nić ich pa ęczą i król
do hetmana powracał.
— Księże biskupie, słychać było cicho mówiącego króla — szczerze powiadam, a nic
dobrego nie przewidu ę. Luǳie niektórzy chcą dobrze, ale z nich nikt nie wie ak począć;
inni sami nie wieǳąc czego chcą krzyczą, ostatek da e się ciągnąć interesem, przy aźnią,
stosunkami. Ba, są i tacy co o niczem nie myśląc, byle mowę rozgłośną wydeklamowali,
syci. Wszystko to da Boże by z dymem a nie ze krwią poszło.
Nikt zdawało się nie odpowieǳiał na to królowi, lecz po chwili odezwał się ks. Łuskina:
— N. Panie, ci co pragną reform dla kra u, nie darmo ich żąda ą, a wieǳą czego
chcą i czemu; druǳy też co by się przy starem raǳi osieǳieć, ma ą swo ę rac ą — boą się z domu wyszedłszy, zabłąǳić w lesie… Usiłowiania wszystkich wydaǳą wreszcie
owoc wspólny, da Bóg piękny i smaczny. Powiększenie wo ska, przyłączenie się wszystkich a z niemi i duchownych do ciężarów publicznych, skasowanie zgubnych, elekcy ,
przypuszczenie nie-szlachty do praw wy ątkowych dotąd nobilitati exclusive służących,
reformy te godne statystów co e przedsięwzięli.
— Ja też ich wcale nie ganię — rzekł król — ale mi nikt wlać nie potraﬁ przekoniania,
żeby się to na co zdać miało: kiedy człowiek umiera, próżno myśleć żeby mu bolący ząb
wyrywać… A przytem, mó dobroǳie u, kra nie przerabia się od fundamentów ednego
dnia, na zawołanie — to darmo. Mnie nikt nie wszczepi naǳiei, choćbym może za nią
życie z ochotą sakryﬁkował.
— Byle król był z nami, dodał ks. Łuskina, wszystko dobrze bęǳie…
Suchy śmiech był pierwszą odpowieǳią.
— Utinam sis vates, dodał Stanisław August, ale ten król nie wiele wam pomoże.
WPan mości księże Łuskina, lepie wiesz ak na obrady patrzy opinia, co też tam słuchać
o ostatnich ustawach? Co one wywołały!
— Co? Rozmowy umarłych! przerwał biskup ku awski szybko.
— Słyszałem o nich, odparł król — kto to pisał? nie wiecie?
— Ani się domyśleć — rzekł Łuskina, ale choǳą dosyć po rękach i nie bez wrażenia.
— Trzeba żeby mi Reverdil kiedy drugą przeczytał, dodał król, do które słyszę wprowaǳono Dekerta, znam ą tylko z treści. A w mieście co tam słychać? odwrócił rozmowę,
akby umyślnie unika ąc polityki.
— Nasz podkomorzy brański, przysunął się Byszewski który tylko co wszedł, znowu
sztukę spłatał, wykradł słyszę wczora owę Anusię podczaszycowi Ordyńskiemu.
— Owę to sławną Anusię, o które przed nie akiem czasem tyle mówiono?
— Ale się nią długo nie cieszył, dokończył enerał szybko, nie da ąc się z plotką
uprzeǳić — prawy e właściciel wpadł ak burza i zbezcześciwszy go, odebrał mu ą.
Nastąpiła chwila milczenia.
— Niepoprawiony! kiedy się to ten fa erwerk wypali, przebąknął król nareszcie, zwraca ąc zaraz rozmowę. — Kazałem — rzekł, żeby się tu ǳiś stawił podczaszycowi i natrę
mu uszy za waszego synowca mości księże biskupie. — Cóż ten biedny podskarbi? spytał
po chwili Byszewskiego, — nie słychać o nim?
— Barabasz, dodał ks. Łuskina po cichu.
— Alboż go to uż tak nazywa ą? rzekł Stanisław August wzdycha ąc.
— Zda e się żem uż o tem mówił W. K. Mości?
— Może, ale mi to z głowy wyszło. — Uciekł chwała Bogu, co wiele se mowi trudności oszczęǳi.
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— Wątpię, przerwał biskup, bo gorąco go szuka ą. Pomimo wszystkiego co uczyniono, by nienawiść ku niemu ogólną osłabić, zawsze ona trwa, a nawet wzmagać się zda e.
Na hetmana Ogińskiego wrzask okrutny, że go dał puścić, a tysiąc czerwonych złotych
nagrody i ogólna niechęć, pewno go prędko pod kłódkę zapęǳą.
— Niech sobie ucieka — rzekł król żywo — ak na dale ! Ciężki to dla mnie cios
wiǳieć go przed sądem, a w nim zbeszczescony urząd wysoki i dosto eństwo. Sąd ten
wywołu e tyle uż zapomnianego ǳięki Bogu, i błotem rzuca na tyle luǳi blizkich mego
serca.
— Już ǳiś odezwał się ks. Łuskina powoli, rozchoǳi się wieść, że go powtóre na
ląǳie schwytał oﬁcer akiś…
— Co? znowu! krzyknął król.
— Poznano go przypadkiem na poczcie.
— To może być eszcze ba ka, czeka my — rzekł biskup.
— Da Boże by to ba ka była.
— Cała histor a podskarbiego, dorzucił ks. Łuskina — choǳi teraz po mieście i krau, zna ą ą chłopcy uliczne, wieǳą na palcach wszyscy, a ktoś z przemyślnie szych nieprzy aciół sprowaǳił tu nawet do Warszawy Kozłowskiego, który choǳi po ulicach,
pyta ąc kogo spotka o swo ę żonę.
— Cóż to za histor a znowu? spytał król — a sobie e nie przypominam… to uż nie
ex publicis, ale z życia prywatnego! Nabroił bo podskarbi, może nie więce od drugich, ale
mu nic się nie upiekło darmo!
— Na nieszczęście, ta histor a z Kozłowskim dosyć brzydka, podchwycił Arnold Byszewski — ale nic by to nie było, żeby e do drugich nie przyszywano! bo to choǳi po
luǳiach! Kozłowski szlachcic ubogi, służył podobno u księcia podskarbiego, a miał co
się zowie piękną żonę; widywałem ą potem u księcia, piękność znakomita!
— No i porwał mu ą, okupił, zapłacił czy odmówił! rzekł król trochę niecierpliwie,
cóż to osobliwego!
— Trochę to nie tak było N. Panie, dodał enerał. Kozłowski na nieszczęście głupi,
kochał się tak szalenie w swo e żonie ak się drobne szlachcie traﬁa tylko; gdy mu ą
podskarbi odmówił, z żalu oszalał.
— Oszalał! ale czyż to być może! spytał Stanisław August, może uda e chyba war ata‼
— Nie N. Panie, trudno to tak udawać! Samem go wiǳiał! Ktoby się to tak wygórowanych sentymentów spoǳiewał w prostym szlachciurze! Mo em zdaniem, nie winien
książe podskarbi nic, bo mógł-że przewiǳieć co wyniknie? Kozłowski przebywszy ciężką
chorobę z które ołysiał zupełnie, zwar ował całkowicie.
— Czemuż go uż nie oddaǳą do Boniatrów? spytał chmurno biskup.
— Łagodny to war at, a pewnie nieuleczony, choǳi sobie po mieście, i na tem ego
mania że każdego zatrzymu e i pyta czy nie wie gǳie się Julka ego poǳiała. Ulicznicy
drwią z niego, ale to widok przykry, eszcze teraz rozżarza nienawiść ku podskarbiemu,
i myślę że go tam nie darmo puścili na ulicę, czy aś to sprawka.
— A z Kozłowską co się też stało?
— Histor a to nie dawna eszcze, kobieta młoǳiuteńka podobno w trzecich rękach,
nie myślała mu wcale dotrzymać wiary przeciw fortunie. Teraz ą akiś Włoch zagarnął.
Na tem stanęła rozmowa poczęta se mem, skończona plotką pokątną, a enerał posłyszawszy że się król o podczaszyca upominać zaczął, wprowaǳił go do gabinetu.
Na pierwszy rzut oka, król wydał się podczaszycowi eszcze starszym, a choć wyraźnie
były ślady piękności i chęć utrzymania się przy nie — czas, czy wypadki, głęboko się
wyryły na ego twarzy. Usłyszawszy wchoǳących, Stanisław August uż ubrany odwrócił
się ku drzwiom i oblicze ego przybrało wyraz niezwykłe , udane surowości. Podczaszyc
skłonił się raz pierwszy z daleka.
— Mości Ordyński — odezwał się król wyciąga ąc ku niemu rękę — byłbym go
surowo przy ął, ale mi boleść ego usta zamyka i serce łagoǳi. I a też cierpię nad stratą
tak pełne wysokich przymiotów matki waćpana. Niech więc przebaczenie i zapomnienie
pokry e co się stało z żywości młoǳieńcze i krwi zburzone .
Oto Jegomość ksiąǳ biskup ku awski, uproszony przezemnie, przychyla ąc się do
żądania mego, winę waszmości darowu e, a a z nim; ale niech to bęǳie nauką dla przyszłości.
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Podczaszyc zbliżył się do biskupa, który w milczeniu posępnem oddał mu ukłon, potem ucałował rękę królewską i natychmiast się wysunął; toż uczynili ks. Łuskina i enerał
Byszewski, pozostali tylko: król, enerał Baucher i Ordyński.
Stanisław August powstał z krzesła i przybliżył się do podczaszyca marszcząc brwi nie
bez wysiłku, gdyż surowym być nie umiał, gniewu nie znał, nie tak z dobroci (choć e
miał wiele) ak racze z obo ętności niedopuszcza ące burzy do serca.
— Wymagam po waszmości — rzekł — byś mi sprawy nowe z podkomorzym nie
rozmazywał, pogoǳą was przy aciele. Dość uż tych po edynków i krwi rozlane za kobiety, szklanki wody nie warte! w takie chwili wstyd się o to potykać.
Podczaszyc nie mógł nic odpowieǳieć, ale enerał podchwycił.
— Stanie się wola W. kr. Mości, my to zaraz połatamy, nie po adą do Jeziorne .
— Szczęściem i tak dla Waćpana — dodał król — że sprawa o ranę Rybińskiego
w nic poszła, bo pachła nie lada czem pod sądem marszałkowskim.
— Jam był sroǳe obrażony — rzekł podczaszyc — a odmówiono mi zadość uczynienia.
— Nie mówmy o tem — przerwał Stanisław August. Czas uż wielki dla Waćpana
pó ść śladem o ców, poprzestać życie tak trawić, potrzeba zacząć żyć dla kra u, pomyślę
by go użyć.
Podczaszyc skłonił się cału ąc rękę królewską, a w tem koniuszy Kicki wszedł da ąc
znać że karety królewskie stały gotowe do naznaczone prze ażdżki; za nim Ryx wprowaǳił za sobą kamerdynerów niosących kapelusz, laskę, szpadę, płaszcz… Paziowie w paradnych stro ach na koniach, pułkownik Königsfeld ich naczelnik… kilku ułanów, stali uż
w ǳieǳińcu oczeku ąc by towarzyszyć królowi. Ordyński z enerałem ustąpił, a orszak
świetny posunął się zaraz ku Krakowskie bramie i w nie znikł im z oczów.


ǲięku zabiegom przy aciół, któremi zdawała się niewiǳialna akaś kierować ręka, Ordyński w chwili oǳyskał straconą na świecie, co o nim był tak rychło zapomniał, wziętość i przychylność. — Cały więc, zwrócił się znowu ku niemu, odgania ąc wspomnienie
Anusi, do które czuł żal akiś, usiłu ąc sobie wmówić, że mu się okazała niewǳięczną.
Z poczciwych myśli zasianych ręką O. Spiryd ona i wschoǳić uż poczyna ących,
wkrótce nic nie pozostało, zagłuszyły e inne, stare chwasty dobywa ące się z pod nich,
nie wytrzebione eszcze, ścięte tylko. Otacza ący też znowu podczaszyca, przyczynili się
przykładem swoim do utrzymania go na te droǳe, a coǳień wszechwładnie kieru ący umysłem ego cavaliere, rzucał nim ak piłką, pilnu ąc by zawsze popychać w stronę
własnych ego namiętności.
Kilka łez ledwie wylawszy po matce, ale grubą po nie wǳiawszy na początku żałobę,
podczaszyc znów się zdał w ręce Fre era, któremu dom swó i życie powierzył, a kierunek
interesów ogólny przy ął plenipotent, akich na ów czas nie brakło.
Za tego to panowania na więce podobno fortun szlacheckich, co zaraz w pańskie nawet się przeistaczały, urosło z tego łupieztwa prawników i ǳiwne nieopatrzności panów.
Nigdy może ǳiecinnie , obo ętnie nie dawali się drzeć magnaci, a bezwstydnie nie łupili
ich pełnomocnicy. Zdawało się, że akaś mściwa ręka ciężyła uż nad plemieniem dawnie wybranem, zakrywa ąc mu oczy, wiodąc do zguby za karę grzechów starych, zguby
wszelkiego roǳa u, duszne i cielesne . Na ruinach pańskich ma ętności rozsypu ących
się w proch, wyrastali co chwila nowi pankowie, których uż krzyczących wiǳiał w krzesłach se m czteroletni i ubiera ących się w patr otyzm, źle pokrywa ący bezwstyd eszcze
nie starty z ich czoła.
Przykład ruiny ednych, żywy, uderza ący, ak gdyby drugich nic nie obchoǳił, nie
sprawiał opamiętania, i po zru nowanych na pół lub ze wszystkiem, druǳy tak samo
zupełnie niszczyć się i oǳierać dawali, własnym grzechom i luǳiom bez sumienia. Nie
brakło też chciwych a przewrotnych, co korzystać umieli z tego akiegoś rozstro u niepoętego i rozpaczliwego zapomnienia przyszłości. Dostarczały ich palestry popsute przekupstwem i intrygami tych samych panów, których Bóg karał tem, czem zgrzeszyli.
Narzęǳie przestępstw, stawało się narzęǳiem kary. Nauczyli się prawnicy po trybuna-
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łach od panów ak na gorszą sprawę wygrać, a swo ę wymalować zawsze na dobrą; użyli
teraz gdy chwila przyszła, nauki swe na dawnych pryncypałów.
Podczaszyc zewezwał do porady tylko w początku, przedstawionego mu przez enerała
Bauchera nie akiego Liebieǳińskiego, dawnie podstarościego piotrkowskiego, a ten tak
umiał nim owładnąć i podobać mu się z układności swo e , że wkrótce wszystkie ego
interesa powierzone mu zostały z na obszernie szem do ułożenia ich pełnomocnictwem.
Pan ekspodstarości człekiem był nie lada i do wszystkiego, a losy ego przypominały
cokolwiek histor ą samego enerała, który go teraz protegował.
Był on w początku i w seminar um, gǳie kazania nawet mawiał, i sukces ich podobno
naprowaǳił go na myśl, że z głową i wymową inacze szczęścia szukać może. Zawczasu
się więc wywlókł, potem akby na próbę zaciągnął się był do wo ska, doszedłszy do tego
że namiestnikowstwo sprawował w akie ś chorągwi; tu gdy kłopotu napytał z regestrami przy wypłacie lenungów, a skargi nań poszły aż do hetmana, musiał podać o abszyt
i dopiero przy trybunale zostawszy palestrantem, traﬁwszy nareszcie na właściwą sobie
drogę, wykierował się szybko na mecenasa. Głowa była nie lada, układ wyborny, człowiek z wierzchu choć go do rany przyłożyć, coś z niego chciał, to miałeś. Otarłszy się
po świecie, poznawszy luǳi, praktycznie akoś nauczył się Lebieǳiński życia, i wziął za
prawidło sobie, naprzód chwytać za serca, by potem bezpiecznie dobrać się do kieszeni.
Nie było nadeń łatwie szego w towarzystwie, ani weselszego człowieka, ani co by się lępie umiał zastosować do humoru otacza ących. Toż w sprawie tak tok e i powoǳenie
zastosowywał do humoru swego klienta, że choć ą i przegrał, estymy u niego nie tracił.
Lebieǳiński nie był to uż stare szkoły trybunalskie prawnik, wierzący w literę prawa,
grzebiący się se mowych ustawach, by mieć co postawić przeciw argumentom przeciwnika; wierzył w grosz, w zepsucie, w środki pokątne, a o prawo dbał mało, wywraca ąc
e ak mu się podobało.
U dawnych naczelników trybunalskie palestry choć było złe, ubierało się w akiś pozór legalny, tem przebraniem dowoǳąc poszanowania prawa; u niego bez sub ekc i, co
do głowy przyszło stawało bezwstydnie, nie zważa ąc ak się komu wyda. Zręczny pisarz,
wielki orator, erudyt, w słowa bogaty nadewszystko, obrachowu ący żeby racze obałamucić niż przekonać słuchaczów, Lebieǳiński żartował z luǳi, któremi rzucał obo ętnie.
Znał on uż ze słuchu stan interesów podczaszyca i postanowił korzystać z niewiadomości
i obo ętności młodego człowieka na ego zgubę, a wzniesienie się własne. Obiecał z razu
złote góry, a że śmierć podczaszyne dawała cale nowy interesom obrót, że spadek po
nie we Florenc i na chwilę kredyt podsycił, że można było ściśle biorąc wybrnąć ze złe
toni i okazać sposoby ku temu, sprawnik zawrócił łatwo głowę Ordyńskiemu, a całkowite
zdanie się na niego, dogaǳa ące próżniactwu, poszło ak po maśle.
Tak tedy usłużny i pokorny, wesoły i dobry kompanista Lebieǳiński, w kilka dni po
wprowaǳeniu go przez enerała, dostał na nieograniczeńszą plenipotenc ą i zakręciwszy
się tylko, wy echał zaraz do Głuszy dla za ęcia się uspoko eniem wierzycieli, układem
z zastawnikami i t. p.
Podczaszyc urząǳiwszy dom, pozostał w Warszawie, a że nowy lokal który mu cavaliere wyswatał barǳo zdawał się wygodny, tu się rozgościwszy, dawne począł sobie życie.
— Dom za mowany przez niego, choć nieco od środka miasta oddalony, należał do pięknie szych budowli nowych; lecz pod bokiem mieszkał de Cerulli, który się był wyniósł
z Senatorskie ulicy, co także swo ę miało cenę. W dodatku, w parę dni po zamieszkaniu,
cavaliere poprowaǳił podczaszyca do okna, pokazał mu tuż na przeciw obok Cerullego,
barǳo piękną twarzyczkę… Ordyński się zapalił, Fotofero śmiać począł i nic nie chcąc
powieǳieć kto by to był, uciekł zostawu ąc go pod wrażeniem wywołanem umyślnie.
Wysłani na zwiady natychmiast, bo podczaszyc gorąco brał rzeczy, donieśli mu że to
była ulubienica de Cerullego, Warszawianka wszakże, znana pod imieniem piękne Juǉi.
Łatwo się w nie było po tem podczaszycowi domyśleć Kozłowskie owe , kochanki eks-podskarbiego, a choć marzył o większe niż podobna zdobyczy, nie mógł się pomimo
wstrętu wywołanego histor ą awanturnicy, oprzeć uczuciu które go ku nie ciągnęło.
Przyszło to tak akoś nagle, zaskoczyło go tak gwałtownie, że się nie opatrzył ak
zabrnął daleko, eszcze do nie i słowa nie przemówiwszy.
Sprawa o porwanie Anusi i za ście z podkomorzym, zaraz naza utrz staraniem wspólnych przy aciół ułatwioną być miała; ale podkomorzy, który widać że za wolą królewską
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musiał ukończyć spoko nie, drożył się przecie z początku i śmiale stawał. Pośrednicy więc
latali, choǳili, szeptali, i robić się eszcze zdawali co uż było dokończone, a enerał adł
z obu stron i pił z obiema, co mu wybornie dogaǳało.
Podczaszyc ruszył tymczasem w świat, głodny będąc wszystkiego: kart, kobiet, śmiechu i zabawy. Sama wǳięczność wymagała wiǳenia się z de Cerullim, który oswoboǳonego otwartemi powitał rękami, ale tonem daleko więce protekc onalnym niż dawnie .
Zǳiwił się podczaszyc wiǳąc w nim taką zmianę, zdobyte nowe stanowisko na świecie,
i wpływy akie ten człowiek wywierał na wszystkich, ale mu e wytłumaczył charakter posłannika Wschodu. Poko e się u niego nie wypróżniały nigdy, gra ciągle wrzała, lało wino,
rzucano pieniąǳe garściami, ru nowali się gracze, a wśród tego szumu, dostrzeǳ było
łatwo pilnemu oku akichś zmów pota emnych, narad pokątnych, których gra i zabawa
były pokrywką tylko. W salonach Włocha spotykały się osoby na wyże sto ące, których
gospodarz ak równych traktował poufale, niekiedy dawał im rady i zna dywał zawsze posłusznemi swemu sterowi. Widać było że Cerulli piastował akąś ta emną właǳę i miał
znaczenie wielkie w gronie które go otaczało.
Tuż obok ego mieszkania, ale nigdy nie pokazu ąc się na poko ach pełnych gości,
za mowała obszerny lokal piękna Juǉa. Okna ego na wprost były zwrócone ku oknom
domu Ordyńskiego; przez nie to pierwsza zawiązała się zna omość, i z daleka ą wiǳąc
tak się był uż podczaszyc zapalił, że przysiągł enerałowi, ako nic w życiu nie spotkał nad
nią cudownie pięknego.
Jenerał, który w chwili wyznania spoko nie popĳał, spo rzał na podczaszyca z pod
brwi, potrącił głową i rzekł z ﬂegmą:
— Zły masz gust.
— Jak to? dosyć mieć oczy enerale, żeby mi się nie ǳiwić!
— Ale ba! przy oczach i uszy nie zawaǳą.
— Cóż uszy w te sprawie ma ą za uǳiał?
— Barǳo wielki… Naprzód tego d abła Włocha, który w nie słyszę zakochany po
uszy, a zelant szkaradny, nie dobrze zaczepiać; powtóre odgrzewana to potrawa, którą się
nie eden prze adł do syta.
— Ale ty e nie znasz enerale.
— Jakto nie? — obo ętnie rzekł Baucher — kto z nas nie zna i nie wiǳiał Juǉi.
Znałem ą u podskarbiego, u księcia Nestora, u podkomorzego, a teraz u Cerullego.
— Możeż to być? wygląda na lat nie spełna dwaǳieścia!
— Młodemu wszystko młode — westchnął enerał — ale posłucha mo e rady, porzuć to, Włoch niebezpieczny, a kobieta istny szatan.
— A! nacóż tak śliczne ma oczy! — zawołał podczaszyc z długiem westchnieniem.
— Te śliczne oczy to waścine nie e ! — odparł stary. — Było to i zemną niegdyś —
teraz mi się wszystkie ednakowo wyda ą, bo na mnie nie patrzą. O ! młodość! młodość!
— Mówiliśmy o Cerullim — rzekł podczaszyc zwraca ąc rozmowę — wytłómaczcie
mi eśli łaska, ak się teraz tego znaczenia które teraz ma, dochrapał?
Baucher ruszył ramionami.
— Dla mnie to człowiek niepo ęty — rzekł — e mało, pĳe nie wiele, człowieka na
wylot prześwidru e byle na niego spo rzał, zimny ak lód, zazdrosny ak Turek, a w gruncie
usłużne stworzenie.
— Ale to znaczenie? — spytał Ordyński.
— Ba! to rzecz na mnie zaǳiwia ąca! trzęsie teraz całą massoner ą naszą, bo ma tu
posłannictwo i właǳę wielką od mistrza…
— Nie ma się co ǳiwować, że z tym charakterem inacze teraz został przy ęty i uważany. Musimy go słuchać raǳi nie raǳi!
Rozmowę przerwali nadchoǳący goście, a podczaszyc głęboko rozmyślać począł, nie
wiem nad znaczeniem Cerullego, czy nad czarnemi oczyma piękne Juǉi…


Biedna Anusia zdawała się skazana na ciężką walkę bezsilnego pragnienia z losem, z biegiem wypadków niepowstrzymanym, przeciw którym otwarcie nawet stanąć nie mogła.
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Całym orężem e była modlitwa. Ale czemże modlitwa co niebo porusza? kiedy do Boga dochoǳi gorącemi oblana łzami, często dla nas samych Bóg e wysłuchać nie może.
Nasze łzy ǳiecinne i nierozumne pragnienia mogą tam być porachowane w dalekie
przyszłości, lecz w chwili gdy e posyłamy, rzadko sprowaǳą czego pragniemy gorąco,
bo pragnienia nasze dla nas lub drugich trucizną. Więc próżno szły w niebo modlitwy,
a serce cierpiało.
Porwanie niespoǳiewane, przestrach, uratowanie, i ta chwila, którą przeżyła z głową
spartą na ramieniu podczaszyca, wstrzęsły całą e istotą; nieznane światy marzeń otwarły
się przed nią, a z niemi powracała w ten kątek ciemny, smutny, odosobniony, w którym
żyć musiała sama z myślami tylko swo emi. Owe sny dawne, posłannictwo które spełnić
miała w Warszawie, ciągle snuły się przed tęsknemi oczyma, ale ak mogła e spełnić?
Bieǳiła się nie po mu ąc, że może sama o tem nie wieǳąc, bęǳie narzęǳiem ratunku.
Wieǳiała że podczaszyc brnął znowu z przy acioły w życiu akie był przed śmiercią matki
rozpoczął, z większą eszcze swobodą, z większem poniżeniem, bo pod pozorem, że mięǳy
równymi sobie serca nie znalazł, zaprzeczał istnieniu serca i szukał tylko roztargnień,
płacąc za zabawę. Jak go ztąd było wyrwać i ocalić, gdy zbliżyć się nawet wstyd było ku
niemu, po za wał brudów który go otaczał.
Łzy ednak często płodnie sze są niż sąǳimy: one ak rosa niebieska pada ą niepostrzeżone, poǳiewa ą się gǳieś nieobrachowane, a zwilża ą i żywią przestrzenie dalekie.
W kilka dni po uwolnieniu podczaszyca, O. Spiryd on niespoko ny także o Ordyńskiego, bo go ak duszę, dla które była naǳie a ratunku, polubił i przywiązał się do
niego, przyszedł dowiadywać się u Sienińskich co się z nim ǳiało. Zastał Anusię tak
rozpacza ącą prawie, że się aż zdumiał i zaasował.
— Mo e ǳiecię — rzekł — rozpacz do niczego nie doprowaǳa, i owszem spacza
człowieka tylko, czyniąc go do wszelkiego czynu niezdolnym. Można co robić, róbmy,
a nie, to się módlmy, by Bóg w łasce swe za nas czynił. Ufa my mu ako O cu, drogi
opatrzności niezbadane! Miałem czas poznać Ordyńskiego lepie ; szlachetna to dusza,
poczciwy chłopiec, ale zgangrenowało go lada akie wychowanie. Któż to wie? czasem
na nieporządnie sza młodość bywa przedsionkiem poczciwego życia.
— Ale mó o cze — odpowieǳiała Anusia — kto go tam sprostować może, kto do
niego dostąpi ze słowem prawdy? nie ma uż księǳa Beaudouin’a co się nie wahał wcisnąć
w tłum graczów, choć z niego wyniósł policzek!
— Święty to był czyn — odpowieǳiał kapucyn — i każdy poczciwy kapłan naśladować by go potraﬁł, choć doprawdy szlachcicowi polskiemu na więce by ten akt pokory
kosztował, bo za skórą księżą est taki stara szerść szlachecka!… Ale z drugie strony
strach podawać na niepotrzebne pośmiewisko suknię kapłana, a a mam taki naǳie ę,
mam przeczucie, że go nam Bóg powróci…
— To chyba cudem i two ą modlitwą mó o cze — odpowieǳiała Anna cału ąc ego
rękę.
— Wszystko Bogu łatwe, choć nam to się wyda e cudem. Złe czasem, doszedłszy
pewne granicy ostateczne , samo się zabĳa i niszczy… bądźmy cierpliwi.
Na te słowa wszedł pan Kasper od nie akiego czasu zmieniony wielce, z głową spuszczoną, twarzą zwiędłą, oczyma wpadłemi — kapucyn spo rzawszy nań, powtóre się zakłopotał.
— A co ci to panie Kasprze — spytał — wyglądasz mi ak z krzyża zd ęty?
— Nic, ot tak nie mam się dobrze, po kościach choǳi czy chorobsko czy starość.
— Trzeba by w złem zdrowiu lepie o sobie pamiętać — rzekł kapucyn — waćpan
nadto uż skąpisz na wszystko.
Panu Kasprowi aż oczy błysły gdy tę wymówkę usłyszał.
— Skąpię! skąpię! — rzekł prawie gniewny — no! bo nie mam!
— Ale eśli ci stry u potrzeba czego — przerwała Anna — mów, mybyśmy się postarali.
— A co ma mi być potrzeba? nic — ot, ak przyszło tak i prze ǳie.
Kapucyn chwilę tylko zabawiwszy, spiesząc do swoich owieczek, ruszył zaraz w dalszą
drogę, rozsypawszy krzyże błogosławieństwa na dworek Sienińskich, a po ode ściu ego
pan Kasper zamyślony, pozostał na krześle w poko u Anusi.
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Od porwania synowicy widocznie gryzły go więce niż potrzeba omylone naǳie e,
które młodość umie przeboleć łatwo, a wiek późnie szy nie zawsze przeżyć potraﬁ. Nie
ǳiw, ostatnie to życia kwiaty. Od chwili ak się przekonał, że cała histor a owe bogate
wdówki była niepoczciwem pode ściem, Kasper tak sobie wyrzucał postępowanie swe,
łatwowierność i tak cierpiał że się dał oszukać, że aż wymizerniał i do reszty spadł z ciała.
W dni kilka potem coraz czu ąc się gorze , położył się przed zwykłą goǳiną — nazautrz chciał pó ść na mszę i od bramy powrócił, wreszcie całkiem obległ bezsilny. W domu
z powodu te słabości, niepokó stał się wielki, posłano do kapucynów po O. Spiryd ona
i po doktora w drugą stronę. Nadbiegł o kĳu kapucyn, nad echał stary Niemiec okularowy, i oba uznali, że źle było koło pana Kaspra.
Stary milczał, oczy trzymał wlepione w edno mie sce, a rękoma wciąż koło siebie
niespoko ny skubał. Powolnie wywiązywać się poczęła akaś złośliwa gorączka, która pomimo wszystkich środków lekarskich akich zaraz użyto, niczem się przerwać nie dała.
Życie więce niż oszczędne, bo niemal niedostateczne do utrzymania sił wiekiem nadwątlonych, przyczyniło się też wielce do postępów choroby, na którą złożyły się starość,
zmartwienie i wycieńczenie.
Ledwie trochę mu przytomności przyszło by się wyspowiadać przed O. Spiryd onem,
potem, gdy wpadł w malignę, uż z nie wy ść nie mógł. Brat i synowica sieǳieli nieprzerwanie u łóżka ego, ale miasto żeby go to pocieszać miało, drażnić się zdawało eszcze.
Szarpał się na ich widok, akby napastników czyha ących na ego mienie wiǳiał, zaklinał
ciągle że nic nie ma, przysięgał że ubogi i miotał w strachu o akąś szkatułkę, którą ciągle
wspominał.
Był to edyny przedmiot, o którym w czasie choroby mówił, a im silnie wzmagała się
gorączka, tem i strach o skarby się powiększał. Na przesileniu wreszcie, nie ma ąc dość
siły by e przetrwać, stary począł się mieć znacznie gorze , a doktor odszedł nic wprawǳie
nie powieǳiawszy, ale z barǳo znaczącem kiwaniem głową.
W nocy zdrzemnęła się na chwilę Anna, usnął brat, a gdy się przebuǳili nad rankiem,
z przestrachem nie u rzeli uż starego w łóżku. Biedny obwinięty kołdrą, nie wieǳieć
z akiego powodu, pobiegł w nocy do komina, usiadł skurczywszy się w popiele i tak
mizernie życie swe skończył.
Wypadek ten nowe kłopoty, za ęcie i smutek sprowaǳił na dworek Sienińskich —
potrzeba było myśleć o pogrzebie, za ąć się sprawami brata, a Jan też ciężki dość, ledwie rady mógł dać sobie. Anna szczerze płakała po stry u, który był dla nie nie raz
towarzystwem pożądanem i zabawiał ą gawędką wesołą, lub modlił z nią razem.
Spadek po nim, chociaż ci co go dawno znali ednogłośnie się zgaǳali, że musiał
mieć znaczne pieniąǳe, bo miał zręczność e nabyć a skąpił niesłychanie, nie przyniósł
nic oprócz dworku. Przeszukano po wszystkich kątach tych mniemanych skarbów, ale
nigǳie ani grosza nie znaleziono. Kuferek zawierał trochę gratów nic niewartych, po
kątach izby walało się mnóstwo butów wszystko starych, gdyż innych pan Kasper nie
kupował i nie nosił, nad głowami łóżka wisiał zegarek z ednym indeksem a dwoma
kopertami — i nic więce .
Gdy starca wyniesiono drugiego dnia na Powązki, tak smutną pustką z wonią kaǳideł
i świec woskowych stał się im dworek, że Anna rada była uciec z niego ale nie było
dokąd, musiała zostać i cierpieć. Ona i o ciec przez cały wieczór przesieǳieli modląc się
w milczeniu, przygnieceni smutkiem.
Jan przecież prędko ochłonąwszy ze smutku tego, wypocząwszy, rozmówiwszy się
z ludźmi o nieboszczyku, znalazł sobie zatrudnienie, gdyż nabito mu głowę, że gǳieś
koniecznie muszą być schowane pieniąǳe.
Nic smacznie szego niż grosz co tak darmo bez potu przychoǳi, to też Jan począł gorliwie poszukiwać go wszęǳie, ale napróżno przetrzęsiono górę, piwnice, skrytki, schowanki, szukano, stuka ąc w ściany czy gǳie nie było co zasklepionego, nigǳie nie znaleziono ni śladu.
Nie zraził się niepowoǳeniem Sieniński, czas ǳieląc mięǳy ǳrzemkę i odpoczywanie. A że roił o spadku na awie i śnił o nim nocami, często wstawał mówiąc do Anusi:
— Śniło mi się że nieboszczyk tam a tam skarb swó schował.
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Anna ruszała ramionami inny skarb ma ąc w sercu! Ale gdy tak po tygodniowych
poszukiwaniach daremnych, marzy raz głośno stary, odpowieǳiała wreszcie z roztargnieniem:
— Darmo to szukać podobno, kiedy nic niema, gdyby co było, to chyba w kominie
w którym pan Kasper umarł, bo nie próżno tam z łóżka poszedł.
Powieǳiała te słowa nawiasem, nie spoǳiewa ąc okropnych skutków akie miały
sprowaǳić.
Jan aż się pochwycił na tę myśl uderza ącą go prawdo-podobieństwem, i w te że chwili
zabrawszy świecę, pobiegł do izdebki pana Kaspra. Komin był zamurowany od dawna
niewieǳieć dla czego, może aby chłodu nie prowaǳił do izby, które ciepła przez skąpstwo
lokatora uǳielać nie mógł; leżały w nim resztki zbite odwiecznego popiołu i śmieci. Rzucił
się na to pan Jan chciwie i nic w nich nie znalazł; uderzyła go ednak wielka szara płyta
kamienna przed ogniskiem leżąca, które róg eden zdawał się trochę wyszczerbiony, akby
ą niedawno czem żelaznem podważono. W kącie stał właśnie gruby żelazny kruczek, który
ǳiwnie się założył pod kamień akby tam uż nie eden raz bywał. Sienińskiemu aż serce
podskoczyło, dobył wszystkich sił, dźwignął i kamień się poruszył… krew oblała mu twarz
z radości, choć z wytężenia uczuł razem akby coś w nim pękło; syknął tylko i nie zważał
na to.
Anna sto ąc we drzwiach patrzała dość obo ętnie.
— O cze, o cze, nie mordu się, zmiłu się, to kamień ciężki, tyś nie silny i chory…
Ale nie było sposobu go odciągnąć, a wezwać do pomocy nie chciał nikogo, żeby się
nie wydało co znalazł. Założył kruczek raz i drugi, oba razy poruszył płytę, ale pod ąć e
nie mógł — usiadł na podłoǳe, niecierpliwie pochwycił oburącz kamień, a tak mu dłonie
drżały! kogoż bo pieniąǳe nie oszalą, komu do nich nie zabĳe serce, choć zgrzybiałemu
i na progu trumny.
Anna wiǳąc że o ciec ostatka sił dobywa, na próżno go błagała w początku by to do
utra odłożył, przyszła wreszcie pomóǳ mu sama, i tak akoś we dwo e odwalili płytę pod
którą… znaleźli tylko dużo śmiecia i pyłu…
Stary począł go odgrzebywać, a gdy nareszcie ręka ego oparła się o antabkę szkatułki
dębowe , krzyknął tak ǳiwnie że aż się córka przelękła.
— Są! są! pieniąǳe są! znaleźliśmy i dobrześ przeczuła, zawołał prawie nieprzytomny.
Ale tu trudnie eszcze było niż z kamieniem, bo szkatuła wbita mocno i dawno zapewne niewyciągana, sieǳiała uparcie w swe kry ówce.
— Do utra o cze kochany, prosiła Anna niemal rozpłakana, cału ąc ręce starego, do
utra!
Pan Jan nie dał sobie mówić, i zębami, rękoma, krukiem, sznurkami pouwięzywanemi rwał do siebie ta emniczą szkatułkę, która się wreszcie ruszyła, przewróciła bokiem
i z wielkim mozołem dała wyciągnąć na brzeg. Zaledwie tego dokonawszy Sieniński tak
się uczuł podźwignięty i schwycony boleścią nagłą, że nie ma ąc czasu za rzeć nawet co
tam było w dobyte kry ówce, dowlókł się ledwie i legł na łóżku pana Kaspra.
Wszystko to razem, ak sen akiś poczwarny a przeraża ący, prze ęło Annę strachem
niewysłowionym. Zaledwie Jan położył się na łóżku brata, którego skarb zaklęty poruszył,
ognista myśl śmierci ego, sieroctwa przeleciała serce Anny.
Wybiegła go Hołodrygi chcąc go posłać po doktora do którego uż razy kilka choǳił,
ale żebrak w pół pĳany klął, gniewał się, ła ał, gdy go rozbuǳiła i wyprawić się nie dawał.
Chciała iść sama, ale niepodobna było o ca tak zostawić, służąca też rady sobie by dać nie
mogła, po nocy wysłana.
Cały więc czas do rana upłynął w niepoko u niewysłowionym i męczarniach chorego.
Szkatuła, pierwsza przyczyna choroby, które odkrycie z łzami krwawemi wyrzucała sobie
Anna, leżała na podłoǳe. Jan z oka e nie spuszczał, ale tak cierpiał poderwawszy się
w na niebezpiecznie szy sposób, że uż nawet wstać dla obe rzenia nabytku nie mógł.
Prosił eszcze, mimo cierpienia, Anny by mu ą przysunęła, otwarła, ale biedne ǳiewcze
dokazać tego nie mogło, a sługi i Hołodrygi obawiał się Sieniński.
Noc wiekiem się wydała, i gdy pierwsze ǳwonki po klasztorach zabrzęczały, przykrywszy wedle rozkazu o ca szkatułę i komin gratami, Anna pobiegła znów buǳić i wysyłać Hołodrygę po doktora. Choć eszcze klął żebrak, ale wytrzeźwiony posłuchał przecie
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i poszedł. Nim się dowlókł, dosztukał, wytłómaczył (co mu nie było łatwo, bo go tylko zna omi przywykłszy do ego mowy zrozumieć mogli) — choroba pana Jana, zwykle
w takich razach gwałtownie się rozwĳa ąca, uż co raz groźnie ob awiać się poczynała.
Chory nadedniem począł mieć silną gorączkę, a co na gorze trwożył uż o sobie. Jakaś
idea przesądna, przekleństwa braterskiego za naruszenie ego skarbu, owładała ego umysłem i obawa śmierci ogarnęła gwałtownie serce. Doktor, który nadbiegł, przedsięwziął
co tylko było można, ale odchoǳąc spo rzał z politowaniem na Annę, która w rozpaczy
i przerażeniu traciła całkiem przytomność. Nie było e komu pocieszyć, pomóǳ, ratować i raǳić, położenie stawało się każdą goǳinę rozpaczliwsze. Jak Anioł opiekuńczy
z awił się przed końcem dnia O. Spiryd on, który tylko co powrócił z Jeziorne , gǳie
niedobitego w po edynku wo ewoǳica T… dysponował. Dowieǳiał się on o chorobie
drugiego brata Sienińskiego, i niezważa ąc na spóźnioną porę i znużenie, przybiegł zaraz
do dworku.
Zastał Annę we łzach, leżącą krzyżem przed obrazem Zbawiciela, doktora przy starcu
bez naǳiei uż chorym, zamęt i znowu ekieś przeczucie śmierci, która tak szybko raz
po razu nawieǳała ubogą strzechę. Zaledwie go u rzało ǳiewczę, rzuciło mu się do nóg
płacząc.
— O cze! o cze! ratu nas! O ciec mó umiera!
— Cóż to est? zkąd to? co się stało? czy przypadek aki? — spytał kapucyn — wszak
go niedawno zupełnie zdrowym wiǳiałem.
Anna opowieǳiała wszystko i zaszła się znów z płaczu, przypisu ąc sobie przyczynę
wypadku, chociaż istotnie chciwość starca była powodem ego śmierci. Nie chciał oczom
swym wierzyć O. Spiryd on, żeby słabość mogła się rozwinąć i stać groźną w tak krótkim
czasie, poszedł do lekarza, ale ten otwarcie mu wyznał, że gorączka uż się poczęła rozwĳać
a chory żyć nie może.
Trzeba było wiǳieć oblicze O. Spiryd ona, gdy człowiek walczył w nim z kapłanem,
obawa ziemska i żal, z poddaniem się woli Opatrzności. Dwie łzy srebrzyste potoczyły
się po zwiędłych zmarszczonych policzkach, załamał ręce, milczał, znać było że się łamał z sobą, a przeżegnawszy potem szybko, wskazał lekarzowi ręką pokó blizki, sam do
obowiązku kapłana wraca ąc póki czas było eszcze.
Jęk biedne sieroty sam eden przerywał tę uroczystą chwilę, w które dusza chrześc anina powołana na sąd niespoǳianie, przygotowywała się do niego sakramentem na wyższe pokory… Długo mówili z sobą, chory chwilami oǳyskiwał przytomność, to znów
stękał i bolał okropnie; w ostatku, gdy sprawy duszy załatwił, oddał w opiekę O. Spiryd ona Annę i wszystko co miała. Słusznie obawia ąc się o zebrany ma ąteczek sierocy,
i swo e mienie i to co po panu Kasprze tak nieszczęśliwie zdobył, zdał wszystko na ręce
zakonnika dla deponowiania w klasztorze. Chciał eszcze obmyśleć dla Anny opiekę akąś
i wymówił z trudnością imię Ordyńskiego, gdy bole go porwały i dokończyć mu uż nie
dozwoliły.
Trudno odmalować to czego doznała Anna w tak krótkim przeciągu czasu, dotknięta
wszystkiemi ciosami boleści akie tylko może przynieść życie — tracąc opiekunkę, stry a,
o ca, wiarę i szacunek dla tego, którego kochała i zosta ąc sierotą tak osamotnioną na
ziemi, ak żaden ptaszek, co tylko Boga ma nad sobą, samotnie szym nie est.
Męczył się eszcze stary Sieniński dni parę, bez żadne życia naǳiei, walcząc tylko
z boleścią… nareszcie śmierć zamknęła mu powieki, a boleśny krzyk Anny rozległ się po
pustym dworku razem z ostatniem tchnieniem kona ącego.


ǲięki nieodstępnemu przy acielowi i panu de Cerulli, z którym dla gry i dla zbliżenia się
do piękne Juǉi co ǳień był lepie podczaszyc, życie ego pędem szło w kierunku zguby,
wiodąc go na niechybne przepaści. Ale wśród ówczesnego świata i prawie powszechne
rozpusty, upadku fortun, zwalania się imion, widok ten nawet oczów nie zwracał, nie
ǳiwił, nie wzbuǳał litości.
— Szumi młodość! — mówili edni.
— Straci, ożeni się bogato, potem i ustatku e — dodawali druǳy.
— Tyle ego co pohula! — mówili starsi niedowiarkowie.
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Życie to stratne, nieopatrzne, pańskie, ak gdyby utro świat się miał skończyć wygląda ące, pochłaniało niezmierne sumy. Znowu więc podczaszyc pożyczał bez rachunku,
wydawał bez rozwagi, przy nim wciąż ów szatan kusiciel, szeptał mu rady namiętności
ego podżega ące. On to w oczach ego pode rzeniem szkaradnem śmiał zbrukać Annę,
do które skłaniało się serce Ordyńskiego, on pierwszy wskazał mu z kału i bezwstydu
wyciągnioną Juǉę, on go wzywał do gry i plątał siecią towarzystwa, które pomimo imion
świetnych, składało się z na zepsutszego steku XVIII. wieku.
Wkrótce po ednano podczaszyca z podkomorzym brańskim, a ten w pierwsze rozmowie dla dogoǳenia swe próżności, choć nic nie śmiał powieǳieć na Annę, ednym
ą znaczącym spotwarzył uśmiechem.
Podczaszyc zapragnął ból akiego doznał, krwią rozlaną ugasić, ale nie mógł żądać
tłumaczenia się z uśmiechu, i musiał cierpienie skryć w sercu, w którem uż trupami
leżały, nie edna dawna boleść i nie edno wspomnienie.
Miłość dla piękne Juǉi ogarniała go teraz całego, a do wzrostu te namiętności może
i położenie kobiety strzeżone ściśle, przykładało się. De Cerulli zazdrośny czy nie, ako
Włoch uchoǳił za szatana zazdrości, a sam cavaliere dopomaga ąc do miłostek, nieustannie ostrzegał podczaszyca, żeby się na zemstę ego współziomka nie narażał…
W ten sposób podżegano go eszcze i drażniono. Juǉa pokazywała mu się w oknie
tylko, ale oczy e miłośno spoglądały na podczaszyca, paluszki wkrótce poczęły słać pocałunki, usta zdawały się mówić — że radaby zbliżyć się do niego. Włoch, akby nic o tem
nie wieǳąc, przy mował w domu rywala, po przy acielsku zawǳięcza ąc mu co z ego
przyczyny wycierpiał, obsypu ąc grzecznościami, pożycza ąc pienięǳy i t. p.
Podczaszyc kilka razy próbował pota emnie dostać się do mieszkania Juǉi, choć na
chwilę z nią wiǳieć, zawiązać stosunki akieś, ale na każdym kroku znalazł nieprzełamaną
zaporę — drzwi, luǳie, żelaza i oczy ą strzegły.
— Słucha — rzekł zniecierpliwiony tem do Fotofera, przybyłego w odwieǳiny ednego poranku, ak to może być żebym a się dał temu Włochowi pokonać i odszedł
z niczem.
— Wszakem przestrzegał, że czu ny i zazdrośny.
— Alboż i takich nie oszuku ą?
— Wprawǳie traﬁa się to, ale z mężami nie z kochankami — śmie ąc się, rzekł
cavaliere — małżeństwo to ma do siebie, że blachmalem oczy zasłania.
Podczaszyc kwaśno ale przez grzeczność uśmiechnął się z tego żarciku.
— Cóż począć? — spytał.
— A cóż! wyrzec się piękne Juǉi! — odparł przy aciel obo ętnie.
— Wiesz, że to być nie może, a ą kocham!
— Podczaszycu uważa co mówisz!
— Powiadam że ą kocham! czyż na Cerullego nie ma uż żadnego sposobu? Znasz
go, esteście dobrze z sobą?
Cavaliere namyślił się, zmarszczył, zadumał.
— Ha! ha! — rzekł — byłby może sposób, ale to trudno, barǳo trudno!
— Jaki! mów, uży ę akiegokolwiek!
— Przyznam ci się — szepnął po cichu cavaliere — że de Cerulli ma tylko ednę
słabość przez którą do niego traﬁć można. Wiǳisz na akie stopie dom trzyma, co go
kosztu e życie, a ednak to człowiek niezmiernie chciwy! kto wie?… może by się połakomił
na pieniąǳe, bo poczyna stękać, że go Juǉa drogo kosztu e.
— Na pieniąǳe! w to mi gra ! — klasnął w ręce podczaszyc — to na lepie , zapłacę
mu co zechce, niech mi ą odstąpi. Myślisz że ą sprzeda?
— Nie wiem, spróbu ę, pogadam, namówię, nie wspomina ąc od kogo wychoǳi
propozyc a.
— Quid tentare nocebit — dodał Włoch zaciera ąc ręce, (bo niekiedy łacinę cytu ąc,
udawał że był uczniem akadem i padewskie i teologował po troszę).
Podczaszyc uścisnął tak nieocenionego przy aciela, powierzył mu całkowicie losy swoe i wyprawiwszy go z pełnomocnem poselstwem, sam pozostał w domu, niecierpliwie
czeka ąc co mu przyniesie. Cały ednak ǳień dał niepoko om wzbierać cavaliere, i nie pokazał się aż trzeciego. Ordyński wybiegł na przeciw niemu na wschody, a że miał u siebie
kilka osób, porwawszy go pod rękę, zamknął się w gabinecie odległym.
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— Co — spytał — akże iǳie interes?
Cavaliere spuścił głowę — źle — rzekł — de Cerulli ani słuchać chce…
Podczaszyc ręce załamał.
— Jak to? za nic?
— Nie spieszmy — przerwał poseł — kto wie, myśl rzucona, myśl może powoli
wyrosnąć w nim, na to tylko potrzeba czasu. Wprzód gdym mu to powieǳiał, zakrzyczał
ze zgrozą, potem w goǳinę sam mnie o to zaczepiał… Kto wie co bęǳie utro?
— Więc, choć trochę mogę mieć naǳiei.
— Bęǳiemy robić co tylko można; ty wiesz — dodał pośrednik — ak ci sprzy am
i do akich oﬁar na usługi two e gotów estem.
Skłonił się; wyszli, podczaszyc rozogniony, on zimny i drwiący.
Znów upłynęło dni parę, w ciągu których durzył się ak mógł podczaszyc, choǳąc od
okna z którego wiǳiał Juǉą, do stolika gry i kieliszka.
Cavaliere się nie pokazywał. Wieczorem trzeciego dnia, oderwał go nagle od stolika
i uprowaǳił do gabinetu.
— Spieszmy — rzekł żywo — rzecz się zrobić może — de Cerulli potrzebu e tysiąca
dukatów, zgrał się trochę wczora , zaczepił mnie sam o targ, płać i bierz swo ę ukochaną.
Podczaszyc porwał się za włosy, grosza przy duszy nie miał.
— Ale a właśnie estem bez pienięǳy!
— To nic, pożyczymy choć na większy procent dla pośpiechu, bo tu z goǳiny korzystać potrzeba: napiszesz potem do Lebieǳińskiego, przyszle z Głuszy. Da skrypt do
roku na tysiąc kilkaset, a ǳiś eszcze swo ę mieć bęǳiesz.
Ordyńskiemu zawróciła się głowa, siadł, napisał, i zatacza ąc się prawie, rozmarzony
do gry powrócił.
— O północy! — szepnął mu w ucho cavaliere. — Zabiorę ą i przywiozę tuta , przygotu dla nie poko e, bo kapryśnego bęǳiesz miał ptaszka, a ciesz się swem szczęściem,
którego ci pierwszy mam honor powinszować.
To mówiąc Fotofero, schował papier do kieszeni, a uśmiech towarzyszący słowom ego
tak był ǳiwnie chytry i szyderski, że podczaszyc pomimo namiętnego zaślepienia nieco
się uląkł.
Przeszło to ednak ak lekka chmurka. Posaǳiwszy kogoś na swo em mie scu do gry,
poleciał sam urząǳać dom, przygotowywać się uroczyście, chcąc obchoǳić przybycie
piękne Juǉi, którą przy aciołom ako metressę en titre miał prezentować.
Cały tłum gości dowieǳiawszy się że sławna z piękności i niecnoty swe pani Kozłowska przechoǳi do podczaszyca, podniósł kielichy do góry i zawrzeszczał wiwatem
przeraża ącym. Jenerał tylko ruszył ramionami spełnia ąc swó kielich i barǳo zwiesił
wąsy.
— Do d abła! — rzekł do gospodarza — eśli sobie z nią dasz radę, to powiem żeś
gracz!
— Alboż co? — spytał podczaszyc niespoko ny.
— Ba! posłucha księcia Nestora co ci o nie powie! że ładna, to prawda, buziaczek
prześliczny, taka best a że mnie nie raz starego zelektryzowała, ażem sobie pomyślał że
dla nie by warto maleńkie głupstwo zrobić — ba! ale z wężem co się z dłoni wyślizga,
łacnie byś sobie dał radę niż z nią‼
— Ale akąż ma wadę! aki grzech?
— Wszystkie ile est powszechnych i głównych, pospolitych i naǳwycza nych!
Cofnął się podczaszyc.
— Zazdrościsz mi — zawołał — i straszysz!
— Na ten raz że nie zazdroszczę ci to pewna, przekonasz się rychło. To się nazywa
złapał kozak Tatarzyna. Myślałeś żeś sobie skarb kupił, a tu cię tak wystroili, że tylko
biedy napytasz. Wiesz o babie przysłowie co nie miała kłopotu.
— Pleciesz enerale.
— Niech i plotę, nale wina, wiwat piękna Juǉa, sileat invidia!
Podczaszyc który łatwo ulegał wpływowi drugich pomimo rozkochania, trochę się enerała pogróżkami poruszył, ale wnet zahuczano proroka kłopotów, zapito sprawę i oczekiwano gwarząc wesoło północy i instalac i Juǉi na nowem gospodarstwie.
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Wieczerza wspaniała w mgnieniu oka przygotowaną została. W zamku, gǳie enerał
miał wielkie stosunki z Tremo i Schützem, prawie zawsze dostać było można pasztetów, cukrów, ciast, galaret i t. p., posłano z karteczką karetę i wszystko w mgnieniu oka
przybyło, choć suto opłacone, ale duchem gotowe. Wino, owoce, likwory, znalazły się
w sklepach na rozkaz, a sala adalna przed północą połyskiwała blaskiem lustr, świec arzących, zwierciadeł, porcelany i brązów, wśród których zielone gałęzie kwiatów i owoce
misternie rozrzucone, śliczny stanowiły obrazek. Umiano naówczas tak ustawiać stoły, że
i dla oczu pięknemi były i pociąga ącemi dla smakoszów; ǳiś to uż zapomniana sztuka.
Północ wybiła na zegarach mie skich, gdy turkot karety zastanawia ące się w ǳieǳińcu, wszystkich ustawił w szeregi ciekawe. Podczaszyc wybiegł, drzwi się otworzyły
szeroko, i piękna Juǉa wieǳiona przez Fotofera, ukazała się na progu ogląda ąc śmiało po
zgromaǳeniu. Ordyński podał e rękę z uczuciem wpatru ąc się w tę twarzyczkę, która
w te chwili dość surowa i zimna, zdawała się przypatrywać i liczyć nowych poddanych.
I zblizka była piękną ta sławna Juǉa! uroczo piękna, ale ǳiwnym wǳiękiem kameleona, który nie ma ąc własnego wyrazu, z łatwością niepo ętą zmienia się i przeistacza
co chwila.
Łagodność ǳiecięcia, surowość sęǳiego, powaga królewska, zalotność dworki, wesołość ǳiewczyny wie skie , chmurne oblicze smutku wǳiewała ak maskę i ak maskę
zrzucała, tak, że trudno było powieǳieć czem była w istocie. A w te grze nie było zimne
wprawy kunsztownie nabyte , ale potworność wroǳona, bo Juǉa pomimo obcowania
z wielkimi panami, dość pospolitą była kobietą; umiała tylko nadać sobie wiele wǳięku
niemą postacią, choć usta zdraǳały ekonomowę.
Gdy weszła, oczy wszystkich zwróciły się na nią, znowu podniosły się przygotowane kielichy, i szumny toast któremu towarzyszyła muzyka, podniósł się na sali. Juǉa
uśmiechnęła się tylko, spo rzała w twarz podczaszycowi, akby mu się bliże chciała przypatrzyć, odwróciła z lekkim ukłonem do gości i siada ąc na pierwszem mie scu, gdy
przechoǳili przez salę adalną zawołała:
— No, siada my eść Michasiu! estem okrutnie głodna, do trzysta d abłów!
Oklaskiem przy ęto ten wykrzyk grubĳański, podczaszyc się trochę zmarszczył, ale
humorem nadrobił i przysiadł się przy królowe uczty, która na początek kieliszka likworu
zażądała.
Jenerał trącił w bok łokciem sąsiada.
— Takuteńka była u ks. Nestora, szatan baba, zobaczycie dale !
Niektórzy z biesiadników co eszcze piękne Juǉi nie znali, na widok niespoǳiany
prześliczne kobiety, które mowa i głos w takie były sprzeczności z wroǳonym wǳiękiem, ogromne zrobili oczy, inni poklaskiwali oryginalności. Ordyński widocznie nie
barǳo był rad swe ekscentryczne kochance, wolał by był pospolitszą, ale cóż było począć?
— Ja ą przeistoczę — rzekł pociesza ąc się w duchu!
Zaczęła się rozmowa do które w początku nie wiele się mięszała piękna gospodyni,
ale zaspokoiwszy głód pieczystem a pragnienie kilką kieliszkami cypry skiego wina, które
e wcale główki nie zawróciło, rozochociła się akoś.
— Wiǳę po te kolacy ce — rzekła odwraca ąc się do podczaszyca, którego bez ceremoǌi pocałowała głośno przy rzęsistych brawach — że z ciebie porządny chłopiec i dobry
gospodarz, wypĳę two e zdrowie, podobasz mi się doprawdy.
— Zdrowie podczaszyca! — huknęła za Juǉą kompania.
— Bęǳie mu tu zdrowie! — szepnął enerał!
Wszystko aż do ostatniego wybryku zwycięzko uszło piękne Juǉi — wǳięk twarzy
tak zaślepia!
W tem, ktoś z młodszych przypomniawszy sobie stare obrzędy nasze weselne, które
modą było naówczas wyśmiewać, zaproponował żeby nowożeńcom sprawić kompletne
na śmiech wesele. Poklaśnięto te szalone myśli; Juǉa że się bawić lubiła, pochwyciła
ą z zapałem i nuż wybierać drużbów, marszałków, oratorów, swatów, znosić marcepany
i podarki.
Podczaszyc z początku i to dość chmurno przy ął, ale ak się oprzeć tłumowi, który wre, opanowu e, zakrzyczy? Właśnie naówczas grywaną i drukowaną była komedy ka
dość licha: Pan poznany, w które na scenie wyśmiewano nasze stare poważne orac e,
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a że dwóch obecnych, podkomorzy brański i ktoś drugi umieli te krotochwilne mowy,
zmuszono ich by udawali organistę, odda ącego wieniec na wie skim weselu, i bakałarza mówiącego od panny. Charakterystyczna to była scena, w które cały ów wiek się
malował, nieumie ący poszanować przeszłości, bo e nie rozumiał. Organista zaimprowizowany, umówiwszy się z ma ącym mu odpowiadać, tak rzecz rozpoczął:
— „Antypatyczny bystrego lotu i wysokiego humoru orzeł, gdy się nad niebotycznym
Karpatem unosi, wybu awszy nad złotolite perłorodnego Olimpu bisiory, twarz w twarz,
oko w oko, niezmrużoną źrenicą zagląda Tytanowi, a potem skierowawszy ą do purpurowego zod aku, ślicznych i licznych gwiazd nieporuszonemu przypatru e się obrotowi. Skoro ednak myśliwskie trąby rezon ciekawym zachwyci uchem, leci ak szalony
do zna ome sobie myśliwskie ręki. Tak właśnie bystrolotny zapęd rozbu anych afektów
JMpana Michała Alﬁera mego wielce miłościwego pana, gdy od edne do drugie przelatywał piękności, ani w słońcu, ani w gwiazdach nie znalazł wypieszczonych wǳięków,
ile ich upatru e w liliowe twarzy…
— A pfe! — syknął enerał.
— Co pan masz przeciw twarzy liliowe ? — spytał orator.
— Że gdyby była liliowa, nie byłby do nie pan podczaszyc tak przylgnął — rzekł
enerał — ale proszę kontynuować.
Śmiech trochę przerwał mowę, ale orator począł dale .
— W liliowe twarzy, w koralowych wargach, w srebrnolitych oczach…
Jenerał znowu zaprotestował.
— Patrz-że pan w oczy nie w suﬁt, to w nich srebra nie zna ǳiesz.
— Cóżem a winien że tak w tekscie stoi.
— Poprawu pan tekst…
— A zatem, kiedy chcecie, w czarnoognistych oczach i piersiach alabastrowych…
— Da to Boże! — rzekł enerał cichuteńko.
— Alabastrowych — mówił dale orator — JMpanny Juǉi. — Niech ustąpi przed
nią Diana…
— Ba, to prawda — szepnął ktoś z tyłu. — Dianie się z nią nie mierzyć, ta Endymionów sobie nie żału e.
— Niech Kalipso i z swo a Dydoną za piec się schowa, żadna ą bowiem piękność
skomparować nie może. Wszakże i JMpanu Michałowi niczego! Owa raźność, owa kibić,
owa talia wszystkich na siebie oczy porywa!
— Świadkiem trędowata wo ewoǳicowa, która by była dała folwark chętnie dożywociem za pana podczaszyca — szepnął znowu enerał.
— Miło patrzeć kiedy — (za pozwoleniem), przerwał sobie orator — tu sęk!
— A co tam takiego?
— Sęk powtarzam, orac a organisty mówi o Bartku simpliciter, a a o podczaszym
Michale, tamta wychwala ego czyny wieśniacze, cóż a mam począć, czy zostać organistą
Bartkowym, czy oratorem Ordyńskiego?
— Mów uż lepie ak organista — rzekł enerał popatrzywszy na twarz gospodarza,
bezpiecznie to bęǳie; gdybyś zaczął komponować może by ci się nie tak udało.
— Istotnie, bezpiecznie cuǳe powtarzać — odparł orator, subintelligitur, więc że
podczaszyc est prostym parobkiem, a panna Juǉa prostą wie ską ǳieweczką.
— Jak sobie chce — przerwała gosposia — ale mi WMpan nie praw akich impertynency , bo ak mi honor miły! zamalu ę bez ceremoǌi!
— O! nie głupim — rzekł orator — zostawiam mowę drugą bakałarzowi, z tamtym
pani zrobisz co się e podoba.
— Mów dale , mów dale ! słuchamy! cicho!
— Cicho!
Organista więc ruszył dale , i tak rzecz ciągnął gestykulu ąc pociesznie:
— Miło patrzeć, kiedy on bohaterskim krokiem stanąwszy na łące, tysiączne nieprzyaznych kwiatów nieuchronną kosą swo ą łby ścina, miło patrzeć kiedy idąc za pługiem,
pieniące się ego potem zagony z gruntu wywraca. Nie zapominam tu magna nomina
et numina zacnych ego antecessorów. Wiadomo światu sarmackiemu ak wielkim był
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w o czyźnie mężem ego stry roǳony, który będąc znanym ha dukiem u egomości pana stolnika piltyńskiego WMpana i brata, w takich u niego był respektach, że często
w ednym z nim poko u miluchno acz na podłoǳe zasypiał. A cóż mówić o zacnym ego wu u niemnie ? który będąc biegłym w żeglarskie sztuce rotmanem, niestrwożonym
sercem wypatrował się za Gdańskiem z suchego lądu szumnym oceanu falom, i wielkie
w o czyźnie zostawił zasługi, nawożąc do nas toruńskich pierników. Z te tedy prozap i
pochoǳący in linea directa ǳielny JMpan Michał, bombardu ącemi aﬀektu swego taranami długo szturmowawszy do e twardego serca, gdy całe uż e sobie podbił, chce teraz
tym zwycięzkim wieńcem który oﬁaru e, ukoronować. Chcie -że go przy ąć WMpanna
wǳiękorodną rączką swo ą, którąś go za serce u ęła. Niech faworyzu ąca fortuna wywia dla was złote szczęścia pasamany, niech Pallas do na wyższych honorów w o czyznie
bramy wam otwiera, niech lata Nestorowe przęǳie Libityna. Dixi!
Oklaski znowu i śmiechy powstały, choć niedość dowcipną orac ą wywołane, podczaszyc tylko choć z innymi bił w dłonie, akoś smutnie głowę zwieszał.
Bakałarz, który miał od panny prawić odpowiedź, zdaleka wlazłszy na ławę tak zagaił
perorę:
— Stanąwszy przed tak ślicznym, licznym i pompatycznym gronem, nie wiem zkąd
mam począć, zacząć i rozwinąć osnowę mo e że tak się wyrażę perory. Auditores ornatissimi! Zadrżał by od strachu, choć nie wiǳąc zamachu Marcus Tulǉusz, a Cicero nie
śmiałby i gęby otworzyć, gdyby mu przyszło przed wami orac ą tworzyć, ako się sam
z tem nie tai in principio dicendi totis artubus contremisco — wszakże, atoli, przecie, ednakże muszę perorować i admirować mihi jussa capessere fas est. Gdy się waleczny choć
niestateczny Virgiliusz Flaccus zalecał do Didony, temi go słowy przywitała: — Non
ignara mali miseris succurrere disco.
Na te słowa hałaśnie poczęli się śmiać wszyscy, a niektórzy aż za boki biorąc, Juǉa się
zmarszczyła, nachmurzył gorze eszcze podczaszyc, ale że e mość łaciny nie rozumiała,
przeszło to akoś płazem.
— Podobnym aﬀektem i wǳięcznym respektem przy mu e dary i oﬁary od JMpana
Michała zacna dama JMpanna Juǉa, chociaż nie ta ę, że w myśli sta e przestroga uǳielona
Lacedemończykom przez Annibala — Timeo Danaos et dona ferentes.
Nie myślę a tu wyprowaǳać zacnych JMpanny Juǉi przodków i niewyrodków,
wszakże, atoli, ednakże, nie goǳi mi się zamilczeć wielkich talentów, ile że z fundamentów, przezacne e ciotki, która eszcze w kwiecie młodości swe służąc w Warszawie
przy piękne sławie, całe dnie i noce w sklepiku trawiąc, szostakowego piwa ho nie i spoko nie wszystkim uǳielała…
Jeszcze tych słów nie domówił bakałarz, gdy piękna Juǉa błyskawicą podbiegła ku
niemu i rozgniewana, potężny, głośny, tytaniczny wycięła mu policzek. Zamięszanie ztąd
powstało wielkie, śmieli się edni, urągali druǳy, piszczał bakałarz chcąc koniecznie oddać
swo e choć konceptem. Podczaszyc choǳił ak chmura esienna, a przerwany obrzęd na
tem się przecie zakończył, bez marcepanów, ceremoniału oddawania w łożnicy, pokłaǳin
i reszty. Goście zmęczeni powoli wysuwać się zaczęli, a piękna Juǉa eszcze uspokoić się
nie mogła, lata ąc po poko u i woła ąc krzykliwie:
— A to impertynent! a to gałgan akiś! patrza go! nieprawda! Nigdy ciotki nie miałam
w szynku, sieǳiała w Warszawie, no to sieǳiała, ale za swo emi interesami, co emu do
tego!
— Każda Teresa ma swe interesa! — mruknął wynosząc się także i z ﬂegmą żegna ąc
gospodarza enerał. — Dobranoc ci panie Michale… a ot i ranek uż w oknach‼
Jeszcze kilku niedolanych pĳaków ziewało i krzyczało przy kielichu w sali, gdy asny
ǳień nowemu życiu biednego Ordyńskiego zaświecił.


Anna nie miała o ca. — Zimne ego zwłoki czarny wóz i szereg księży wywiódł na cmentarz mie ski, gǳie w tłumie mogił tysiąca, wkrótce te edne znaleźć nie bęǳie można.
Za trumną, prócz Anny w żałobie i we łzach, nie było prawie nikogo; posłano do podczaszyca, bo go O. Spiryd on myślał śmiercią starego sługi obuǳić, ale kogo zgon matki
nie wyrwał z szałów rozpusty, mógłże zgon obo ętnego poruszyć człowieka? Podcza   Djabeł



szyc właśnie był po wczora sze uczcie weselne . Zamknięty z piękną swą Juǉą, gdy mu
o śmierci Sienińskiego ozna miono, przeczytał kartkę, ruszył się i upadł na kanapę. Anna
mu przyszła na myśl, e sieroctwo, opuszczenie, czeka ący ą może niedostatek. Żal mu
się trochę zrobiło ǳiewczęcia, potem zagadała zemsta, przemówiło lenistwo, zawarczała
namiętność, odłożył do utra i na pogrzeb nawet nie poszedł.
Jedynym opiekunem Anny pozostał O. Spiryd on, który w niepoko u o los e , choć
nie doraǳał zakonnego życia, namawiał na schronienie w klasztorze. Było to w kilka
tygodni po pogrzebie, a ǳiewcze uż ochłonąwszy z pierwszych wrażeń co e w początku
przybiły, oǳyskiwało wolę, zapał i siły. Opłaku ąc o ca, Anna nie straciła z oczu towarzysza
swe młodości dla którego tu przybyła, chciała go ratować eszcze, a uczuwszy się teraz
swobodnie szą, myślała ǳiełu przez starościnę wskazanemu e we śnie, poświęcić się teraz
cała. Klasztor więc nie odpowiadał wcale e zamiarowi, musiała pozostać wolna, a nie
chcąc i nie mogąc mieszkać sama, odezwała się śmiało o radę do O. Spiryd ona.
— Wszak może ufność twą zyskałam o cze! — odpowieǳiała mu — wiǳiałeś mnie
w różnych życia wypadkach, znasz mnie trochę! chcę pozostać sama i swobodna, nie ta ę
dla czego, bo muszę ratować podczaszyca. Jak? nie wiem, ale silnie chcę i starać się muszę!
O. Spiryd on ruszył brwiami i zażył tabaki.
— To mi się nie podoba — rzekł — bo to nie kobieca rzecz, rady sobie nie dasz,
a zgubić się dla niego łatwo. Ja ci ǳiś wierzę mo e ǳiecko, ale czy utro pozostaniesz tak
ak ǳiś, nie ręczyłbym. Luǳka natura ak garnek, o którym póki surowy nie mówić, aż
się z nim ukrop zagotu e.
— Ale ty o cze znasz na lepie , że serce mam dotąd niezepsute, a gdyby w nie co złego
wkraść się miało, wierz mi, poczu ę i przy dę po radę.
O. Spiryd on zamilczał.
— Ale cóż myślisz począć, szalona głowo? — zapytał rusza ąc ramionami.
— Sama nie wiem; robić będę co można, czem mnie natchną okoliczności. Środki
zależą trochę od tego co mi o ciec i stry zostawili; nigdym cię o cze nie pytała o to, ǳiś
proszę powieǳ co mam?
— Właśniem ci o tem przyniósł wiadomość — odpowieǳiał kapucyn dobywa ąc
papierów z rękawa — wezwałem kilku świadków, zrobiliśmy rachunek i — tu spo rzał na
ǳiewczę okiem badawczym śleǳąc każde e drgnienie — i powiem ci, że esteś bogatą,
barǳo bogatą nawet.
Anna zarumieniła się akby z radości.
Ksiąǳ zasmucił się.
— Cieszysz się? — spytał.
— Cieszę się — odpowieǳiała — bo uży ę tego grosza aby go wydźwignąć i uratu ę! Bez dostatku trudnie by mi to może dokazać było. Ale zkądże te niespoǳiewane
bogactwo?
— Nie potraﬁę ci tego wytłumaczyć — rzekł staruszek — o ciec twó w pocie czoła
zebrał ci kilka tysięcy czerwonych złotych, pan Kasper nie wiem akim sposobem zostawił
ich po sobie z czystym złocie kilkaǳiesiąt tysięcy, dość piękne kle nociki, oszacowane
także na tysięcy kilka, skrypta pewne i zastawy.
— Jakże mu to przyszło?
— To ta emnica mięǳy nim a Bogiem; wiem, bo duszy ego byłem stróżem, że złemi
środkami nie dorobił się tego mienia, ale kilkaǳiesiąt lat niesłychanego skąpstwa nie lada
co może.
Anna zamyśliła się ak na modlitwie ze złożonemi rękoma i po chwili wstała.
— Więc mogę — zapytała — pokazać mu się dostatnie ? może też choć tak ku sobie
go pociągnę z te otchłani.
— To straszna igraszka — rzekł surowo kapucyn — czynisz to w niewinności ducha,
co zgubić może! Ale strzeż się na Boga, radź sumienia, nie ufa siłom swoim, bo nie edna
tak zginęła.
Anna uklękła cału ąc drżące dłonie O. Spiryd ona, i prosząc go o błogosławieństwo.
— Święty mó o cze — zawołała — czyste mam myśli i zamiary, biorę za świadka tę
mo ę opiekunkę, która mi z nieba powierzyła ǳiecię swo e — nie chcę mo ego szczęścia,
chcę zbawienia ego! Niech a zginę, byleby on ocalał. Kocham go, nie zaprę się tego, ale
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go odstąpię byleby szczęśliwym był poczciwem szczęściem, błogosławionem przez Boga.
Przeżegna mnie o cze i nie lęka się o mnie.
Wstała tak promienista zapałem, że starzec pokonany w milczeniu, nic uż nie rzekłszy
odszedł. Znać było ednak, że się nie mało asował.
W kilka dni potem, Anna za poradą kapucyna, który miał styczność z ludźmi klas
różnych, przy ęła do domku swego wdowę, niegdyś ma ętną, ǳiś zubożałą, nie aką panią
Wąchorskę, która e nieodstępną odtąd towarzyszką być miała. — Wybór ten był dość
szczęśliwy, bo e wychowanie, charakter i hart z akim przetrwała doznane nieszczęścia,
ręko mię na przyszłość dawały. Mąż e niegdyś zamożny obywatel z pod Płocka, maąc szczególną familĳną od ǳiadów eszcze żyłkę do procesów, pomimo na usilnie szych
perswazy żony, do ostatnie koszuli się pieniał i umarł zakłada ąc apelac ą od akiegoś
dekretu. Skutkiem te przeszłe w nałóg namiętności do procesów, Wąchorscy stracili co mieli do szeląga, a matka została z dwo giem ǳiatek na bruku. Ma ąc dawnych
zna omych i stosunki w Warszawie, udała się do stolicy, gǳie akąś resztką począwszy
utrzymywać studentów, z tego się żywiła. Tymczasem własne e ǳieci poumierały, widok cuǳych tak boleśnie poczciwe e serce rozraniał, że musiała swó chleba kawałek na
cięższy daleko odmienić. Założyła więc pralnię batystów i koronek, tak naówczas używanych, które nieraz aż do Paryża wykwintnie si posyłali, i z tego zapracowanego ciężko
chleba, utrzymywała się ubogo. Pomimo że e pomagano ceniąc cnotę, pobożność i szanu ąc nieszczęście, akoś i tu nie barǳo się e wiodło, a że była charakteru łagodnego,
nie mogła sług w przyzwoite utrzymać karności.
Gdy więc O. Spiryd on zaproponował e przez kogoś żeby zamieszkała z Anusią, pani
Wąchorska chętnie się na to zgoǳiła, a ǳiewczę wyczytawszy na blade twarzy wdowy
ślady cierpienia i wyraz rezygnac i, przy ęło ą ak matkę. ǲiwnie też przypadły do siebie
te dwa charaktery; pani Wąchorska, ako kobieta co na ǳiwnie szych zmian losu doświadczyła, ufna była w przypadki ǳiwne, w zmiany niespoǳiane, w siłę woli własne
i pomoc Opatrzności. Anna na tem także opierała naǳie e któremi żyła. Pierwszego zaraz
wieczora, całe uż życie swe towarzyszki znała poczciwa Wąchorska, oblawszy e rzęsistemi łzami, przerywa ąc opowiadanie pocałunkami co chwila, bo e ten uścisk dawne
macierzyństwo przypominał. Choć ǳiwnem się e zdało że Anna chciała, ufna w swe
siły, ratować człowieka do którego nawet dostąpić nie mogła, wierzyła ednak w ratunek,
opiera ąc się ak Anna na snach, w których się starościna po trzykroć e ukazywała.
Dwie kobiety znalazły w sobie źródło pociech niewyczerpane i gorąco się pokochały.
Anna prócz tego zaludniła swó dworek kilką sługami, Hołodryǳe tylko przez litość zostawu ąc dawny kątek przy bramie. Wzięto się zaraz do odświeżenia domku, a że w mieście
byle pieniąǳ wszystko łatwe, w kilka tygodni stanął ak laleczka ze zmienioną skromną
ale wǳięczną powierzchownością, obmyty ze stare rǳy i brudów.


W kilka dni po owym wieczorze u podczaszyca, który zakończył tak dobrze wymierzony policzek, cała Warszawa mówiła o Juǉi i Ordyńskim. Uderzenie oratora szczególnie
szeroko się głośnem stało, bo o niem nawet przy ranne tualecie królowi JMci opowiadał Bacciarelli, nie bez dodatkowych szczegółów o Juǉi, bo z nie raz malował Venus
wychoǳącą z morza, co mu ą ze wszech stron dobrze poznać dało.
Jenerał w tyǳień coś potem, przyszedł swoim zwycza em rano do dawnego pupila.
Zastał go przed zgasłym kominem w małym pokoiku, z głową spuszczoną, z oczyma
zapadłemi, z miną naǳwycza kwaśną.
— Jak się masz Ordyński? — zawołał z progu — a co? ak się tam powoǳi in nexu
quasi matrimoniali?
— Ba — odpowieǳiał podczaszyc siląc się na blady uśmiech — ako tako! — Ale
i uśmiech i słowa rozlały się w akimś wyrazie znużenia.
— Cicho! cicho! enerale.
— Co to est? i dla czego?
— Juǉa tuż śpi w drugim poko u, dała by mi dopiero, żebyśmy ą przebuǳili!
— A no! to chodźmy ztąd gǳie inǳie .
— A nuż zbuǳi się i wstanie?
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— To co?
— Potrzeba żebym był zaraz gdy oczy otworzy.
Jenerał się rozśmiał w kułak.
— A to cię wiǳę spętała! Cóż u kata? boisz się e , czy co?
Podczaszyc ruszył tylko ramionami, trudno mu się przyznać było, wyszli na palcach
do gabinetu, enerał posłał swoim obycza em po zwykłe śniadanie, ale pokazało się, że
klucze wszystkie były pod poduszką u pani.
— O! o! a to wiǳę okulbaczyła cię kompletnie — zawołał stary rusza ąc ramionami
niecierpliwie — poszlĳże do cukierni.
Posłano do cukierni, a podczaszyc zawstyǳony, śmiechem nadrabiał.
— A no, kochany panie Michale, spowiada że mi się szczerze, to coś wiǳę zakrawa
na niewolę Babilońską, eśli tak potrwa, wypadnie zakasawszy poły uciekać.
— Ale to tylko pozory! pozory! — zawołał podczaszyc. — Juǉa rzeczywiście trochę
ǳiwaczna, ale e serce…
— Gada o sercu któreś za miły grosz kupił!
— Wszakżeśmy się kochali wprzódy?
— Kpĳ zdrów z tego kochania, serca niema u takie kobiety; że piękna ak Venus nie
przeczę, ale to podobno pierwszy e i ostatni przymiot, no, gada szczerze i radźmy!
— A ak posłyszy? — rzekł ogląda ąc się podczaszyc — albo nas kto posłucha i doniesie?
Baucher się rozśmiał głośno, tak, że Ordyński znów zląkł się, by śmiech ego nie
obuǳił pani.
— Na miłość Boga cicho! — zawołał — niechże sobie śpi! nie budź licha!
— No, no, będę się wstrzymywał, gada mi otwarcie, to wiǳę Herod baba, trzeba na
to lekarstwa.
— Ale a ą kocham!
— No! no! przez punkt honoru! — odparł stary trzęsąc głową — esteś wiǳę ak ten
szlachcic ze wsi, co gdy w garkuchni za obiad zapłaci, musi go z eść do pylinki, choćby
mu bokiem wyłaził.
Ordyński się uśmiechnął.
— Masz e dosyć, estem pewny — kończył enerał — d abeł ci ą nadał, gotowa
nam do licha zamknąć dom wesoły i eszcze cię na prawdę z sobą ożenić, tego a sobie nie
życzę.
— Słucha enerale, ale ty utro roztrąbisz po całem mieście co ci powiem?
— Michasiu! chyba się upĳę — odpowieǳiał dobrodusznie Baucher — po trzeźwemu
nie zdraǳę.
— Ależ enerale, ty się ǳiś eszcze upĳesz!
— Wszystko to być może, ale ak ci dam trzeźwe i pĳane słowo honoru, rachu na
mnie, te ci da ę!
— Cicho tylko.
— Cóż więc?
— To szatan z piekła rodem ta kobieta! — zawołał podczaszyc łamiąc ręce.
— A com a ci mówił, nie trzeba było kota w worku kupować.
— Stało się!
— To i odstać się może, czem ci u licha tak do adła?
— Wystaw sobie ęǳę — złośnicę, zalotnicę nieposkromioną, chciwą ak żyd, pode rzliwą ak szatan, a wǳięczną i piękną ak posąg grecki kobietę.
— Tu sęk! — rzekł Baucher.
— Owładła mi domem, kuchnią, ludźmi, pieniąǳmi, przy aciołmi, wszystkiem co
mo e było, co mnie otaczało — stałem się niewolnikiem, kryć się muszę i męczę ak
w piekle.
— No! ale ładna best a! — rzekł śmie ąc się stary, i dodał namyśla ąc się: — Potrzeba
się z tego wycofać!
— Niepodobna.
— Jakto, niepodobna?
— Ale a za nią szale ę!
— Toś war at!
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— Może, ale tak est!
Jenerał popatrzył, ruszył ramionami i począł pić czekoladę.
— Pomyślimy — rzekł — ale cię to wiǳę nie mało kosztować bęǳie.
— Zna to że mnie opanowała — dokończył podczaszyc — rzuca mną teraz ak ǳieckiem; eszcze na dobitkę, wystaw sobie enerale, co ǳień pod oknem tego nieszczęśliwego Kozłowskiego z ego łysą ak kolano głową, który patrzy w okno mo e, dobĳa mi się
do drzwi, awantury wyrabia i tłumy tu sprowaǳa… gdy ta nielitościwa na niegoǳiwie
szyǳi z biednego war ata!
— Pfe! tu uż coś zarywa na traged ę — rzekł enerał — pomyślimy… a gdybyś uciekł?
— Powieǳiała mi wbrew, że tylu uż miała kochanków, którzy się z nią nie ożenili
chociaż obiecywali, iż musi teraz pó ść za mnie com e nic nie przyrzekł!
— Czu e żeś słabizna! a mąż?
— Mówi że ma rozwód w kieszeni.
— Kiedy tak — rzekł przy aciel — to nie przelewki, poznała cię że z tobą zrobi co
zechce, potrzeba się ratować, bierz paszport i ucieka gǳie pieprz rośnie.
— Ale bo mi e szkoda!
Jenerał ǳiwną zrobił minę i umilkł.
— Wiǳę — rzekł — że cię niechybnie ta d ablica ożeni z sobą, a żal mi cię kochanie.
Mógłbym ci wyrobić u króla aką mis ą do Stockholmu lub gǳie daleko, aleś ty wiǳę
ugrzązł, a baba cię poznała na wylot. Rób-że sobie sam co chcesz.
Podczaszyc pochoǳił po poko u wielkiemi krokami zadumany i odezwał się z goryczą.
— Ha! naży ę się, naży ę! a potem sobie w łeb strzelę!
— Tak‼ — podchwycił enerał patrząc mu w oczy — wiǳę żeś na droǳe do czubków! Trzeba ostatniego war ata żeby to zrobić! Chybaby mu gęba zarosła żeby uż pić
i eść nie mógł‼ Wierz mi, życie takie warte swo e trzy grosze, a pistolet na głupszym est
instrumentem.
— Tak! — rzekł podczaszyc z rozpaczą i ǳiwną akąś łzą w oczach — świat nie wiele
wart, wysmoktać go, wysmoktać, a z łupiną precz do stu d abłów!
— Ha! na desperac ą ci się wiǳę kochanku zebrało. Ależ rozsądny człowiek póki ma
grosz, zdrowie i dobry żołądek, nigdy desperować nie powienien, bo to wielkie, wielkie
głupstwo!
— Ty tego nie rozumiesz nigdy enerale!
— Istotnie, ani się na to silę — ak na wiersz Trębeckiego, którego słucham z przyemnością, ale i nie myślę głębokich ego arkanów penetrować.
W te chwili ǳwonek, którym gniewna miotała ręka, rozległ się hałaśliwie w przedpoko u; dom przed chwilą cichy cały zatętniał żywemi krokami biegnących luǳi, a choć
wszystko się spieszyło i leciało co tchu, uż słychać było ła anie piękne Juǉi, która zawsze
burzą ǳień rozpoczynała. Podczaszyc porwał się także i nie żegna ąc nawet enerała, wybiegł ku sypialni, do które z edne strony zdyszana służąca, z drugie chłopak z kawą,
z trzecie loka z ciastem spieszył, bo pani ledwie otwarłszy oczy, w łóżku zwykła była eść
śniadanie.
Jenerał spo rzał na to okiem doświadczonego postrzegacza, potrząsł głową upudrowaną, wargę dolnę wychylił, czoło zmarszczył i biorąc kapelusz pod pachę, arcykomicznie
szepnął sam do siebie:
— Ka-put‼!
Na szerokiem łóżku osłonionem ﬁrankami z ciężkie pąsowe mater i, ozdobne złotą
szmuklerszczyzną, w prze rzystych osłonach, na miękkiem łabęǳiem posłaniu ubranem
w przepyszne koronki, leżała piękna Juǉa, leniwie czarne otwiera ąc oczy. Tuż przy nie
sieǳiał posłuszny podczaszyc, stała panna i stoliczek z kipiacą kawą.
Ziewnęła i powoli rozwarła powieki.
— Źle spałam! — zawołała — a! ak mnie głowa boli! dla czegoś tak rano wstał? —
spytała — choǳiłeś gǳie? — Spo rzała mu w oczy, aż się biedny zmięszał.
— Ja? nigǳie.
— Kłamiesz! nie byłeś w drugim poko u, leciałeś aż z trzeciego gdym zaǳwoniła.
— Tak est!
— Poco-żeś tam poszedł?
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— Miałem u siebie enerała.
— A mówiłam ci żebyś tego starego wieprza nie przy mował.
— Co mówisz! to na lepszy mó przy aciel!
— Do kieliszka, do sakiewki — tyś łatwowierny ak ǳiecko, a oni cię oǳiera ą.
Podczaszyc uśmiechnął się boleśnie.
— To go nie przy mę więce ! — rzekł cicho.
— Pleciesz! póki a go nie odprawię, ty sam sobie rady nie dasz, ale a staremu trutniowi tak zale ę za skórę, że tu więce noga ego nie postanie.
— Zlitu -że się, co on ci winien?
— Nie lubię go! Stary, paskudny! He ! gałgany, kawa pani ostygła! — dodała z gniewem.
Podczaszyc pochwycił sam tacę i z nią wyprzeǳa ąc luǳi do kawiarni poleciał.


Takie było położenie Ordyńskiego, a Anna która wieǳiała o wszystkiem, z bĳącem sercem
śleǳąc każdy ruch ego nad brzegiem przepaści, łamała ręce, szukała sposobów i nic nie
umiała poraǳić. W głowie i sercu swo em badała, środków akiemi by go wyrwała z rąk
kobiety i luǳi co do ostateczne ciągnęli go zguby, ale pomysły były szalone ak uczucia,
a w biały ǳień na zimno począć co one doraǳały, nie miała odwagi.
Wąchorska, które mąż akiś czas trzymał ǳierżawą ma ątek z Lubomirszczyzny, co
ą potem Ponińscy wzięli po żonach, a gǳie właśnie i Kozłowski służył, znała tę kobietę
z wiǳenia i przez drugich, słyszała potem wiele o nie w Warszawie i odmalowała Annie w tak przeraża ących kolorach, w akich ą cały świat wiǳiał. Było to wadą biedne
wdowy, że choć ą nieszczęście przybywa ące złamać nigdy nie mogło, zbytecznie może
przewidywała e i przeczuwała, wszęǳie na gorsze wróżąc skutki, bo do pomyślności nie
była przywykła.
Mieszkanie Anny tak daleko leżało od domu, który za mował podczaszyc, że wiǳieć
go i wieǳieć nawet o nim dość było z tego powodu trudno. Mimo oddalenia ednak,
Anna choǳiła na krętszą wybiera ąc drogę do kościoła Kapucynów, by idąc spo rzeć choć
w okna Ordyńskiego, czasem go spotkać na ulicy, czasem z daleka życia ego wiǳieć
urywek.
Jednego poranku kiedy wciąż prosi Boga, żeby e dał siły i potrzebny do czynu kierunek, z Wąchorską razem wyszła na mszę do kościoła, swo ą zwycza ną a na dalszą drogą. Mĳa ąc dom podczaszyca spo rzała ukradkiem w okna, ﬁranki były pozapuszczane,
wszystko w nim milczało i zasypiało po burzliwe może nocne zabawie. Westchnęła
Anusia, a w tem o kilka kroków, niepostrzeżony wprzód spotkał ą podczaszyc. Szedł
on przeciwko dawnemu zwycza owi swemu pieszo, — bo konie i powozy zostawały pod
dyspozyc ą pani — blady, wyniszczony, zmieniony do niepoznania i straszliwie smutny.
W twarzy ego nie rozpacz ale akieś malowało się zobo ętnienie, patrzał i nie wiǳieć
się zdawał, żył bez uczucia życia, szedł ak bez celu… miał pozór pĳanego… Na wązkie
ścieżce spotkali się nagle z Anną, oczy ich zetknęły się w we rzeniu niespoǳianem, żywy
rumieniec okrył twarz ǳiewczęcia, podczaszyc zastanowił się i coś na kształt uśmiechu
gorzkiego prześliznęło mu się przez usta.
— A! ǳień dobry ci Anusiu!
— ǲień dobry!
— Dokądże to iǳiesz?
— Ja! do kościoła! Sierotom modlić się trzeba goręce eszcze, bo Bóg im tylko o cem
i doradźcą. — To mówiąc wskazała na swo e suknie żałobne. Podczaszyc zadumał się
akoś posępnie. Łagodna Anny twarzyczka, którą krasił wǳięk nie naśladowany nigdy
prawǳiwe skromności i ǳiewictwa w duszy, tak była dla niego teraz z awiskiem miłem,
anielskiem, po wyuzdane Juǉi, ak woda kryniczna po palącym napo u!
Siła wspomnień, boleść za przeszłością, skryta miłość co gǳieś żyła przytulona w serca
kątku, nie dozwoliły mu minąć e obo ętnie — zastanowił się, stali obo e, milczeli.
— Pan nie esteś chory? — spytała Anna po cichu.
— Chory? a? nie! — odparł znów z gorzkim swym uśmiechem pociera ąc czoło —
alboż wiǳisz co na twarzy mo e ?
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— Zmizerniałeś pan, zbladłeś!
— Może być, estem zmęczony — pozwolisz bym cię kilka kroków przeprowaǳił,
po dawne zna omości.
— I owszem, na mszę wcześnie eszcze, prze ǳiemy się trochę.
— Chodźmy więc — poda ąc e rękę, rzekł Ordyński nieco wesele — przypomnim
sobie dawne nasze czasy ǳiecinne, kiedyśmy tak razem choǳili w Głuszy po ogroǳie.
— Nie! nie przypomina my — odpowieǳiała Anna — Głusza i wszystko cośmy tam
przeżyli nie powróci uż nigdy! życie ǳiś tak ciężkie dla mnie, gdy błyśnie przy nim ta
przeszłość, czarnie szem eszcze się wyda.
Podczaszyc westchnął.
— A! prawda — rzekł — nie wróci się to nie wróci! nie wstaną z grobu ani babka,
ani matka, ani nasze lata młode‼
— Chciałeś pan życia, świata, spróbowałeś go, odezwała się Anna, a ednak wzdychasz,
nie zapłaciło cię wiǳę za to coś dla niego porzucił.
— Kto wie — rzekł opamiętywa ąc się podczaszyc — może to się tak każde przeszłości żału e, zobaczymy późnie .
— Jeżeli zobaczymy! — dodała smutno Anna.
— Cóż ty z sobą począć myślisz, Anusiu? — zapytał nagle podczaszyc.
— Nic nie myślę, nie wiem co mi Bóg zgotu e.
— Naturalnie pó ǳiesz teraz za mąż? — uśmiechnął się patrząc e w oczy.
— Nie wiem, nie chcę.
— Słyszałem, ktoś mi tam mówił, że ci z nieba spadły krocie, esteś teraz bogata!
— Bogata? nie! ale Bóg łaskaw nie chciał mnie razem doświadczyć sieroctwem i nęǳą.
— Z two ą twarzyczką i krociami, łatwo ci bęǳie teraz znaleźć męża akiego zechcesz.
— Ja nie estem tak łatwa w wyborze — odpowieǳiała z trochą dumy Anusia —
cenię swobodę, a serce… serce zewsząd ob ęła żałoba i wspomnienia dawne i przywiązanie
dawnie sze. — Słów tych domówiła po cichu, Ordyński spo rzał w e oczy błyszczące
i wyrazu pełne.
— Kobiece przywiązanie — rzekł — to pogoda esienna.
— Jak akie kobiety, ak akie przywiązanie! — urażona odezwała się Anna.
— O! każde ! o! wszystkie! — zawołał podczaszyc.
Anna zastanowiła się oburzona i gniewna.
— Boś pan eszcze nie znał żadne coby imienia kobiety wartą była! — odpowieǳiała
z uczuciem.
— Nie gniewa się Anusiu, znałem ich wiele i dobrze!
— Im więce tem gorze !
Zamilkli na chwilę.
— Pozwól-że mi pan spytać się także — odezwała się Anna — co pan myślisz dale ?
— Ja! nic! nic a nic — odparł podczaszyc rusza ąc ramionami i spogląda ąc po fanfarońsku do góry — żyć póki się żyć da, a potem w łeb sobie strzelić, gdy życie się znuǳi‼
Dreszcz prze ął biedną Annę.
— Mó Boże — rzekł z oczyma załzawionemi — gdyby te słowa święta babka wasza
usłyszała! ona co w niepoko u o pana umarła, gdyby wieǳieć mogła do czego ǳiś doszedł
e wychowaniec, ulubione e ǳiecię! a! lepie ! lepie ! że tego nie dożyła!
Podczaszyc zdawał się mocno wzruszony.
— Czyż to się goǳi spaść tak nizko — kończyła Anna — by z życia zrobić sobie
igraszkę tylko… a Bóg? a przyszłość? a obowiązki?
— Stare oklepane powtarzasz mi rzeczy, kochana Anusiu, czy się tam w to pan Bóg
wda e.
— A! żal mi pana! — zawołała łamiąc ręce — spó rz pan, łzy mam w oczach. Nic-że uż nie potraﬁ, nawet siła poczciwych wspomnień, wyrwać z tego odrętwienia, z te
ǳiwne rozpaczy?
— Anno! — rzekł poważnie Ordyński — gdyby to było podobne, gdyby było za co
u ąć się w pustem sercu mo em, tybyś to może edna potraﬁła! Patrząc na ciebie, odżywa
dla mnie wspomnienie młodości, które mnie rozczula i orzeźwia razem — ale nie wróci!
— nie wrócić wygnanym do ra u! Raz tylko w nim bywa człowiek!
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To mówiąc ścisnął ą za rękę i zniknął, może się chował ze łzami. Anna zasmucona
i pocieszona razem, weszła do kościoła, czu ąc że może przypadkowe spotkanie, i tych
słów kilka wywrą wpływ aki na przyszłość — tonący brzytwy się chwyta.
Podczaszyc rozstawszy się z nią, szybko odszedł ku domowi pogrążony w myślach,
chmurny, z okiem zwilżonem łzą dawno niewiǳianą: przebiegł wschody machinalnie
i wpadłszy do swego poko u, rzucił się na krzesło nie zważa ąc nawet, że w sypialni Juǉi
hałas był ogromny, a niecierpliwa kobieta krzycząc prawie zwoływała dwór swó cały.
Nareszcie sąǳąc że podczaszyc umyślnie może udawał głuchego, Juǉa wbiegła osłoniona
zaledwie, bosa, z rozpuszczonemi włosami, z twarzą zapaloną i oczyma gniewnemi.
— Co to est? — zawołała — gǳieś ty był?
Podczaszyc usłyszawszy piskliwy głos e , dopiero przypomniał sobie niewolę swo ę
i z przestrachem spo rzał na nią.
— Czego chcesz? — spytał zimno.
— Gǳie ty byłeś!
— Na przechaǳce.
— Wiǳieli cię żegna ącego się z akąś kobietą, z którą choǳiłeś po ulicy.
— Bo istotnie z kobietą choǳiłem.
— I śmiesz mi to mówić w oczy! to dawna akaś kochanka! ale poczeka , kiedy tak,
a ci potraﬁę odpłacić w ǳiesięcioro z mo emi dawnemi przy aciółmi!
— Ale cóż ci to w głowie Juǉo! — oburzył się podczaszyc — wszakże nie zaprzeczam
i nie zapieram się żem spotkał się, żem rozmawiał z kobietą, to przecie nie zdrada żadna!
— O! o! a was znam! — zawołała Juǉa tupiąc nóżkami — wszyscyście wy ła daki, ale
ci przysięgam, że drugi raz wylecę sama na ulicę i takiego ci wstydu narobię, a tę gałganicę
tak po pyskach wytrzepię, że mi obo e popamiętacie.
Ordyński powstał nagle groźny, z brwią zmarszczoną, drżący cały.
— Słucha -no Juǉo — rzekł zdobywa ąc się na ﬂegmę, eśli mi się poważysz raz eszcze
co podobnego powieǳieć i taką mi w domu robić burzę…
— No to co? — krzyknęła przyskaku ąc.
— Każę cię precz loka om wypęǳić! — rzekł Ordyński i usiadł.
— Mnie! ty mnie! loka om wypęǳić! cha! cha! A co to ty myślisz? że a ci się dam
wypęǳić? Wiele byś wygrał na tem, a tobym ci życie z adła! Nie kochanku (poczeka ,
odpokutu esz ty mi za tę obietnicę) mnie się nie wypęǳa! Chciałeś mnie, wziąłeś, nie
myślę uż dłuże z rąk do rąk przechoǳić, dobrze mi tu i zostanę. Słyszysz, a ak cię
zobaczę z tą kobietą czy z inną, ak mamę kocham, awanturę zrobię!
To mówiąc i wiǳąc że podczaszyc uparcie zasępiony milczy, Juǉa cała zasapana wyszła
do swego poko u, trzasnąwszy tak drzwiami, aż się cały dom zatrząsł.
Po te scenie szkaradne , Ordyński ak przykuty na krześle pozostał, a w długiem
dumaniu ego, Bóg wie co przez skołataną przelatywało głowę.
Około drugie goǳiny wszedł na palcach cavaliere Fotofero z tą minką z głupia-anta,
którą często dla podczaszyca przybierał. Wprzód on był u Juǉi i wieǳiał uż o wszystkiem,
szedł teraz z gałązką oliwną, ako pośrednik do zgody.
— A! a! cóż ci takiego, kochany podczaszycu?
— Ha! co? mnie! kto? — buǳąc się zawołał Ordyński — a! to ty? mnie? nic! tak to
estem ak wiǳisz szczęśliwy!
Cavaliere ǳiwnie się skrzywił.
— Wiem! wiem! maleńka kłótnia miłośna! burza po które wam aśnie zabłyśnie
po ednania pogoda. Pan sobie pozwolił akie ś ranne wycieczki, pani wyszpiegowała niewierność.
Podczaszyc ruszył ramionami.
— Pewnie to było znów rendez-vous z piękną Anusią:
Et l’on revient toujours
A ses premières amours!
zaśpiewał fałszywie.
— Jakie rendez-vous! co ci w głowie! zeszliśmy się przypadkiem w ulicy, przemówiłem
słów kilka.
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— Ba! ba! znamy to! znamy! Anusi barǳo ładnie w żałobie — dodał cavaliere —
podwó nie ładnie, bo i posażek się znalazł co eszcze e wǳięki podnosi! ǲiś, utro czerń
ta zamieni się może na białą ślubną zasłonę; ma słyszę z pół miliona po stry u i o cu!
— Tem lepie ! wyswata -że e kogo!
— Ba! ba! radbym ale mi się tam nie uda, est ktoś w serduszku co innych nie puszcza.
— Uśmiechnął się. — Jak sobie przypomnę — rzekł — żeś pan ą miał w ręku i puścił
dobrodusznie, śmiech mnie bierze‼ Istotnie Juǉa się niesłusznie gniewa: pana i posąǳić
trudno‼
— Juǉa po prostu war atka ak e mąż!
— Ale śliczna! nieprawda?
— Na nieszczęście!
— Venus Praxitela! drugie takie nie ma w Warszawie… to cud doskonałości. Zna dź
mi pan choć ednę wadę kształtów!
— Tak, gdyby serce, gdyby głowa!
— Wszystkiego razem mieć nie można — rzekł Fotofero — potrzeba wybierać!
Mówił dłuże eszcze usiłu ąc podczaszyca udobruchać i przywieść do zgody, na którą
w drugim poko u czekała piękna Juǉa, zakląwszy się że ą bęǳie na klęczkach przepraszał. Ale układy szły oporem; Ordyński ani myślał o przeprosinach i zgoǳie. Zmęczony,
zrozpaczony, począł wstręt uczuwać do nie … Duma pańska, którą poruszyły miotane
grub ańsko obelgi, biła mu krwią do czoła.
Poznał wkrótce Fotofero, że lepie zostawić rzeczy naturalnemu ich biegowi, mięǳy
drzwi palców nie kładąc, sprowaǳił rozmowę na inny przedmiot i z sobą razem powiódł
podczaszyca do Cerullego.
Juǉa natychmiast kazała sobie zaprząǳ karetę i drugą stroną ruszyła do księcia Nestora
w odwieǳiny, wieǳąc że e pewnie rad bęǳie dawny kochanek.
Wśród gry i zabawy Ordyński akby coś przeczuwał, ciągle był niespoko ny, na myśl
przychoǳiła Juǉa i e pogróżki, gniew poczynał nim miotać; nareszcie nie wytrzymawszy
długo, wstawszy od stolika, wyśliznął się niepostrzeżony i po echał do domu.
Juǉi nie było.
— Dokąd pani po echała? — zapytał.
— Tak po echała.
— Ale dokąd?
— Nie wiemy! — odpowieǳieli słuǳy.
A był tam mięǳy niemi eden stary co kawę gotował przeǳiwnie, i dla tego aż z Głuszy go sprowaǳono, imieniem Macie , niemogący cierpieć kozła (tak nazywał Juǉą); ten
wziąwszy na fantaz ę i odwagę rzekł głośno:
— Co to gadać, nie wiem! ot, kazała się wieźć do księcia Nestora.
Ordyński zaciął zęby, siadł w ﬁakra i poleciał za wskazaniem. Miotał nim gniew na okropnie szy, tak że gdy przed pałacyk przybyli, nie doczekawszy się by ﬁakr stanął, wyskoczył z niego i wpadł na wschody piorunem, a zna ąc rozporząǳenie mieszkania wprost
wleciał do gotowalnianego gabinetu księcia, i przezeń do sypialni, nim go luǳie postrzegli i wstrzymać potraﬁli.
Książę sieǳiał w szlaoku bogatym oparty na kanapie, piękną Juǉę trzymał na kolanach, a twarze ich przychylone ku sobie, uśmiechały się lubieżnie. Na widok Ordyńskiego, Juǉa klasnęła tylko w ręce i poczęła się śmiać.
— A co? — zawołała — wiǳisz ak a długi płacę!
— Wiǳę — rzekł zimno podczaszyc, a postrzegłszy że książę Nestor trochę się zmięszał, dodał:
— Proszę niech mi W. ks. Mość wierzy, że za złe byna mnie nie mam tego powrotu
ku dawnym uczuciom ego dla JMp. Kozłowskie . Pozwolisz mi tylko książę prosić się.
— O co?
— Ażeby ta pani pozostała tu gǳie e zapewne mile bęǳie i lepie , a nie wracała uż
do mnie. Odeszlę tu natychmiast wszystko co do nie należy.
Nim mu się zebrano odpowieǳieć, Ordyński skłonił się i wyszedł szybko, ale na
wschodach dopęǳiła go Juǉa.
— Słucha no! — krzyknęła — co ty sobie żartu esz? a zaraz do ciebie adę! to być
nie może!
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Podczaszyc się ani odezwał, biegł dale , słysząc że książę Nestor dobrze drzwi od siebie
ryglu e.
Krzyczała i groziła piękna Juǉa, ale wyprzeǳa ąc ą Ordyński siadł do swe karety
którą była przy echała i popęǳił do domu, surowe tu wydawszy rozkazy, ażeby nie śmiano
wpuszczać Juǉi. Pozamykawszy potem poko e, klucze oddał Macie owi, a sam nie czeka ąc
przybycia e , uciekł co na pręǳe na powrót do Cerullego.
Cavaliere, który tam sieǳąc w kątku nie dopatrzył akoś wy azdu i powrót dopiero
zobaczył, złapał go niespoko ny, zaraz w progu poznał po twarzy że coś ważnego stać się
musiało.
— Coś ty zrobił? gǳie byłeś?
— U siebie!
— A Juǉa?
— Juǉa eźǳiła na podwieczorek do księcia Nestora, zastałem ą tam w czułe pozyc i z dawnym wielbicielem i zostawiłem ich obo e razem. Nie chcę rozrywać te pary
gołąbków, oddałem mu ą bez pretens i.
Włoch mocno się zasępił.
— Głupstwoś pan zrobił! — rzekł.
— To być może, ale nie pierwsze! — odpowieǳiał podczaszyc.
— Ta kobieta w zemście niepohamowana
— Więce mi ak teraz nie dokuczy! — zawołał Ordyński, i zasiadł do gry.
Od nie akiego czasu gra dla niego była rozrywką które się oddawał coraz namiętnie . Za stolikiem zapominał widać bolu serca, żalów za straconem życiem, wszystkiego
co mu dolegało. Gwałtowne wzruszenia przegrane i wygrane , ode mowały mu uczucie
teraznie szości, pożera ące go w chwilach spoczynku. I ak pĳak nałogowy co z każdym
dniem powiększa ilość napo u i ego siłę, Ordyński coraz zasiadywał dłuże u zielonego
stołu, nareszcie ledwie uż od niego wstawał. U pana de Cerulli gra była ustawiczna, przychoǳili edni, odsuwali się druǳy, czasem się który znużony kilkudniową bezsennością
przedrzemał na kanapie, okiennice były zawsze zamknięte, świece zapalone, noc ciągła.
Mieniali się bankier, krup erowie, poniteru ący, stół nigdy nie próżnował.
De Cerulli sam rzadko tu zasiadał, na częście przechaǳał się, rozmawiał, przybliżał
tylko, raǳił i kierował zdaleka ogółem ruchów te wo ny. A bó to był nie lada o co, bo
na stole rzadko mnie ǳiesięciu tysięcy czerwonych złotych leżało, niektórych wieczorów widywano po trzyǳieści i czterǳieści. Podczaszyc grał z różnem szczęściem, zawsze
na nierozważnie i ak wszyscy luǳie namiętni, gdy przegrywał, stawił sumy ogromne,
wygrywa ąc brakło mu odwagi do szczęścia.
De Cerulli był uż wierzycielem Ordyńskiego w znaczne barǳo sumie pochoǳące
z gry i często powtarzanych pożyczek, ale dotąd ze szczególną grzecznością akomodu ąc się
przy acielowi, dla którego wielką okazywał estymę, nigdy nie był natrętnym, kredytował
bez granic, dobywał worka na zawołanie.
Dnia tego podczaszyc siadł do gry z gorączką którą go świeże nabawiły wypadki, oczy
mu się iskrzyły, dygotały ręce, karty wylatywały z palców, złoto rozsypywał z sakiewki,
tak że na obo ętnie sze oko dostrzeǳ mogło ak był nieprzytomny.
W chwili, gdy do kart powtórnie zasiadł, cavaliere mrugnął na gospodarza i uprowaǳił
go w kąt sali.
— Słucha no — rzekł, zda e mi się że pora przyszła dobić podczaszyca, żeby się darmo
nie męczył.
De Cerulli uśmiechnął się obo ętnie.
— Wiele ci winien?
— Mnie, około ǳiesięciu tysięcy.
— Na Głuszy, szybko począł Fotofero — ak to wiem przez Lebieǳińskiego, est uż
długów starych i nowych przeszło trzyǳieści, w mieście zna ǳie się ǳiesięć, to uczyni,
eśli się nie mylę, około pięćǳiesięciu.
Głusza warta z attynenc ami znacznie więce … on ǳiś gotów ci grać do koszuli, wiǳę
to przez skórę. Puść się z nim tylko, podforsu , podpal, a ręczę że go zgrasz do nitki;
zrobimy z nim potem co zechcemy, a przydać się nam może.
— Ba! niewiele! — rzekł Cerulli.
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— Mylisz się, szybko dorzucił cavaliere, est imię, est eszcze młodość, est zna omość świata; nęǳą i nałogiem próżniactwa woǳić go bęǳiemy na pasku, i cuǳemi
rękami żar rozgrzebywać! Ale wprzód potrzeba żeby grosza przy duszy nie miał! Wiem,
że zechce sobie w początku w łeb wypalić, ale a będę miał oko i nie dam mu dopuścić
się ostateczności. To słaby ǳieciuch!
— A zatem myślisz że ǳiś pora? — spytał zadumany de Cerulli.
— ǲiś lub nigdy; każ podać wina, sam podpal grę, sam ciągnĳ, ty to potraﬁsz lepie .
Patrz tylko, cały drży, byle sto dukatów przegrał, pó ǳie dale ak po nitce.
To rzekłszy Fotofero uskoczył w bok, zakaszlał, poszedł do zwierciadła, zakręcił się na
sali i kołu ąc zbliżył do krzesła podczaszyca, na którego poręczy poufale się oparł.
— Kochany panie, szepnął cicho, dałbyś ǳiś grze pokó , esteś cały sfermentowany!
karta ci nie pó ǳie, na to potrzeba krwi zimne .
Ordyński odwrócił się z przymuszonym uśmiechem.
— A cóż będę robił? spytał — to mnie edno odurza, rozrywa, bawi!
— Przyna mnie gra ostrożnie!
Naprzeciw z awił się de Cerulli z założonemi rękoma patrząc na bank.
— A! a! coś mi się ǳiś chce samemu dla rozmaitości pociągnąć! za pozwoleniem, a
bankieru ę!
Wziął talię z rąk swego pomocnika, stanął zakasawszy rękawy i w milczeniu poczęło
się ciągnienie. Podczaszyc od razu postawił grubo, a pierwsze trzy ego stawki nielitościwie
grabki do banku ściągnęły… Za czwartą podwoił stawkę i przegrał znowu.
— E ostrożnie podczaszycu, szepnął Fotofero — bo przeczuwam żeś się eszcze zgrać
gotów!
Na to nie było słowa odpowieǳi.
— Pożycz mi pienięǳy! odezwał się po chwili.
— Ja grosza nie mam — rzekł cavaliere, i nie dałbym gdybym miał, ale ten łotr de
Cerulli gotów ci kredytować wiele zechcesz.
Podczaszyc przechylił się ku bankierowi.
— Możesz mi kredytować? spytał.
— Wiele ci się podoba, kłania ąc się odpowieǳiał bankier, z obu stron pochwycili
kredkę.
Ordyński pięćset czerwonych złotych postawił na kartę.
W sali poczynało wielkie rozciągać się milczenie, gracze mnie si za ęci znaczną stawką
lub wstrzymywali drobne, lub całą na Ordyńskiego zwracali uwagę. Cerulli akby chciał
umyślnie zniecierpliwić ciągnął powoli, ale tak powoli że zdawał się katować umyślnie,
rozdrażniać do ostatka, przykrywał przegrywa ące, osłaniał naprzód wygrane, podwa ał
naǳie e i strachy. Na ten raz padło plĳe, podczaszyc się począł odrabiać i domazał do
stawki.
— Zmiłu się! zmiłu ! pomiarku , szepnął cavaliere, pomiarku twó zapęd, zgrasz się!
zgrasz!
Ale Ordyński ani słuchał uż przestrogi! Szał gry na strasznie szy ze wszystkich szałów,
akiemu podobny tylko wyrabia owa gorączka złota kalifornĳska, którą dopiero w naszym
wieku przyszło poznać na wstyd luǳkości — szał na szaleńszy opętał go zupełnie. Podniecony do na wyższego stopnia, z gore ącemi policzki, z okiem prawie wyskaku ącem
z głowy, z czołem potem oblanem, leżał na stole przechylony i dyszał straszliwie.
Widok to był okropny spodlonego człowieka, pĳanego namiętnością brudną, nieprzytomnego zupełnie, nieczu ącego nic prócz gwałtownie do złota bĳącego serca, którego ucho nie usłyszałoby może trąby Archanioła… Takim był w te chwili Ordyński.
Trzeba mu było choć raz dać wygrać — wygrał, zaśmiały się oczy i stawkę powiększył
eszcze. Druǳy gracze poczęli go naśladować i palić się, ale to była edna i edyna dana mu
karta. Od pięciuset idąc stopniowo do tysiąca i dale powiększa ąc za każdą razą stawki,
podczaszyc ani się obe rzał ak przeszedł ǳiesięć tysięcy czerwonych złotych.
— Panie podczaszycu, szepnął cavaliere, zlitu się, bastu , zru nu esz się.
— A co komu do tego! odparł Ordyński głosem chrypliwym.
— Grasz pan dale ? zapytał bankier.
— Gram, eśli mam kredyt.
Cerulli głowę tylko skłonił.
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— Pan mi trzymasz?
— Do ostatka, póki zechcesz!
— A więc do ostatka, śmie ąc się głośno i chwyta ąc szklankę pełną, którą duszkiem
wypróżnił, zawołał podczaszyc — do ostatka‼
— Trzymasz pan ǳiesięć tysięcy dukatów?
— Na Boga! co robisz! zakrzyczał enerał, oszalałeś!
— Oszale ę dopiero gdy przegram — rzekł sucho podczaszyc — no — bankierze!
— Nie trzyma ! zawołali inni, nie trzyma !
— Słowo się rzekło, szepnął de Cerulli, słowo święte, trzymać muszę.
Podczaszyc wysunął kartę zakrytą, ale na ten raz nie długo się męczył, bo w pierwszym
pociągu soniko ubitą została — zbladł, zadrżał, ale zaśmiał się Ordyński.
— Ha! — rzekł, eszcze raz odrabiam się!
— Pan giniesz!
— Ginę czy nie, oszalałem! mówcie co chcecie a da cie mi pokó — konwulsy nie
złamał kartę i rzucił ą w pół stolika — Mazo, dodał, stawiam wszystkie mobilia mo e
w pięciu tysiącach, przy mu esz pan? I Juǉą eszcze darmo, przy mu esz?
— Mobilia, chętnie — za Juǉę ǳięku ę — rzekł bankier kłania ąc się, je sors d’en
prendre!
— Ale czy ci wystarczy fortuny? spytał po cichu cavaliere.
— Nie bó się, pierwszy może raz w życiu rachu ę, odparł podczaszyc, nie straci ani
grosza! wczora mi Lebieǳiński przysłał bilans, dokładnie wiem co mam.
Gracze wstrzymali się wszyscy — tak ogromna stawka nie traﬁła się uż od wieczorów księcia podskarbiego. Cerulli trochę pobladł, usta zaciął, pomyślał chwilę z rąk
niespuszcza ąc kart.
— Panowie — rzekł do towarzystwa, odwraca ąc uwagę od taǉi, którą cisnął w palcach, akby z nie ta emnicę przyszłości chciał wydusić — biorę ich za świadków że grać
estem zmuszony, żem do gry nie pobuǳał, że ciągnę ze strachem i żalem… pragnę by
pan podczaszyc odegrał i dla tego dotrzymu ę mu placu.
— Bez perory, bom nie małe ǳiecko, zawołał gniewnie Ordyński, ciągnĳ, utnĳ mi
łeb i basta. To mówiąc wstał, sparł się dwoma rękami na krawęǳi stołu, oczy wlepił
w karty, a na twarzy zbladłe znać było akby walkę życia ze śmiercią. Drgały w nim
wszystkie nerwy, żyłki i ścięgna tak straszliwie, ak gdyby samo życie podpadło akiemuś
wstrząśnieniu co e zakończyć miało, mrugały nieposłuszne woli powieki i wargi, włos
na eżył się na czole.
De Cerulli zaprotestowawszy, pozostał całkiem spoko ny, otarł trochę potu z czoła, wygodnie u ął karty, ręce wyciągnął z rękawów, i z wielką przesadą ruchów ciągnąć
począł. Chwila to była ciszy uroczyste , a głosy nocy pierwszy raz może dały się słyszeć
w sali, które ściany przywykły były do ednosta nych wykrzyków graczy.
Włoch przesuwał karty powolnie, uważnie, zimno. A że to było eszcze u początku
taǉi, i assy akby umyślnie zbiły się wszystkie ku e końcowi, długo barǳo czekać musiał
zdrętwiały podczaszyc, na rozstrzygnienie swego losu. Zdawało mu się, po chwili, akby
skołowaciał, zastygł, stał się posągiem, tak nieruchomy trzymał się w edne postawie
zwieszony na rękach.
Karta mignęła — przegraną, wszyscy spo rzeli na niego, on eszcze stał i niedo rzawszy e oczekiwał… Oślepł był z wpatrzenia się, nie wiǳiał nic, nikt też nie rzekł słowa,
przegrał as drugi, podobnież — nareszcie akby przebuǳony ruszył się, obe rzał.
— A co? — spytał, przegrałem.
Nikt nie odpowieǳiał.
— Wszakżem przegrał?
— Tak est — rzekł de Cerulli — i od dawna — to mówiąc wskazał w kartach asa.
— Musiałem bo przegrać — odparł podczaszyc obo ętnie — słówko panie de Cerulli
— rzekł szuka ąc kapelusza — chodźmy do gabinetu, poszlĳ pan po re enta, po świadków,
uregulu my ten interes.
— Ale cóż pilnego?
— Naǳwycza mi pilno, a chwili czasu nie mam.
— Do utra kochany podczaszycu.
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— Nie mam utra, kochany de Cerulli! Posyła pan po re enta, bo bęǳiesz miał
kłopot.
To mówiąc siadłszy w krześle począł świstać, ale tak przeraźliwym głosem rozległa się
ta piosnka w uszach przytomnych, iż niektórym włosy powstały na głowie.
De Cerulli posłuszny, wyprawił służącego do na bliższego re enta, którego zbuǳić
i przywieźć choćby w kołdrze przykazał podczaszyc; a że wypadek ostatnie gry mocno
wszystkich poruszył, odeszli poniteru ący od stołu. Jednemu pilno było z nowiną wylecieć
na miasto, druǳy potrzebowali nagadać się o nie i ułożyć tekst, aki w kurs urzędownie
ako świadkowie puścić się czuli obowiązani. Podczaszyc wciąż świstał piosnkę swo ę, tak
wściekle, że ą słychać było po całym domu. Blady ak trup, sparty na łokciu, patrzał
w zwierciadło, marzył o czemś i sam tylko może głosu swo ego nie słyszał.
Wtem wybiła dwunasta; wy ął zegarek, spo rzał, pokiwał głową.
— Mó de Cerulli — rzekł — ale a czasu nie mam, spiesz się, wy eżdżam zaraz, adę
daleko, przed drogą interesa pokończyć potrzeba.
Wtem zahurkotało i zaspany re ent z papierami pod pachą, wyciągniony z łóżka tak
szybko że ledwie miał czas narzucić kontusz niezapięty pod szy ą żółtą i pomarszczoną,
stanął z pokornym ukłonem ogląda ąc się chytrze i niedowierza ąco.
Podczaszyc zerwał się, pochwycił go pod rękę i poprowaǳił do gabinetu.
— Mości re encie — rzekł — siada a pisz żywo.
— Currente calamo JW. panie… z tegom est znany…
— Spiszesz pan akt sprzedaży dóbr Głuszy z przyległościami na rzecz szlachcica Neapolitańskiego czy akiego tam, nie wiem, JWp. de Cerulli. Odstępu ę mu klucze Głusza,
Ordy, Przemęty, w długu…
— Sytuowane? — spytał re ent uż poprawu ąc pióro i odkorkowu ąc kałamarzyk.
— W wo ewóǳtwie Wołyńskiem — JMCci pan de Cerulli bierze na siebie uspokoenie wierzycieli…
Re ent obe rzał się.
— Ale — rzekł.
— Nie ma żadnego ale — pisz Waćpan a żywo.
To powieǳiawszy podczaszyc ręce włożył w kieszenie vesty i poświstu ąc znów począł
choǳić po sali.
— Spiesz panie re encie.
Tymczasem siwy i szczwany pan re ent temperował wciąż pióro, któremu coraz to
więce nosa ucinał, chcąc się, nim siąǳie pisać, dowieǳieć od kogo co to wszystko znaczy, czy niema przymusu, czy nie pĳany przeda ący, lub moralnie znękany czem do te
rezygnac i tak szalenie podyktowane . Wstał potem, ciągle pod pozorem tego pióra, które na zapas zawsze w podobnych okolicznościach miewał do zepsucia i zyskania czasu
przeznaczone — chcąc się do kogo zbliżyć, a gdy się to nie udało, poszedł po wodę do
atramentu, po tabakę nareszcie i wszęǳie szepcząc a rozwiadu ąc się, gdy w ostatku wyklarowała się rzecz, usiadł do aktu.
De Cerulli zbliżył się do podczaszyca.
— Kochany Ordyński — rzekł poufale i słoǳiuchno, chybiasz mi tym pośpiechem.
— Kochany de Cerulli, mówię ci że mi pilno.
— Ale cóż nagli?
— D ableś bo ciekawy — odparł rusza ąc ramionami podczaszyc — da mi pokó , ty
tego nie zrozumiesz.
— A przecie… spróbu my no!
— Da mi pokó proszę, kończmy i bywa zdrów; obe mu dom, Juǉę, dobra, co
chcesz i baw się póki stanie ochoty.
— Pan esteś w akie ś rozpaczy.
— Rozpaczy? oszalałeś! nigdy weselszy nie byłem, ale kończmy. — I znów zaświstał
akąś piosenkę.
Nie było sposobu — domyślano się że coś ułożył desperackiego, enerał z kilku innymi
postanowili go nie odstępować, bo wszystkim samobó stwo zdawało się nieuchronne.
Ordyński z pod oka spostrzegł narady i uśmiechnął się do siebie, wziął akt do czytania,
podpisał, wezwał świadków i raptem akby sobie coś przypomniał:
— Ale! panie re encie, chcę mieć kopią aktu!
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— Jutro?
— Gǳież znowu, ǳiś, natychmiast, nie ode dę póki mi e nie dasz! Pisz, a zlitu się
żywo bo pierwsza dochoǳi.
Usłyszawszy to, wszyscy się stropili, nie po mu ąc po co by ten akt podczaszycowi był
tak potrzebny, on tymczasem korzysta ąc z odwrócenia uwagi i szeptów, przechoǳąc się
niby po sali, dopadł drzwi cichaczem i umknął im z przed nosa.


Była to chwila mięǳy dniem a nocą, gdy uż wschód blademi brzaski powolnie roz aśniać się zaczyna, a gwiazdy błyszczą na niebie i cisza snu ogarnia ziemię czarną. W mieście wiatr tylko przelatywał ulice, chłodnawy, orzeźwia ący, ǳiwnemi głosy po zakrętach
świszcząc i hucząc, samowładny pan, bo puste i ak wymarłe zdawało się miasto. Wahały
się skrzypiąc na żelaznych zawiasach zagasłe latarnie, okna kamienic stały czarne, mury
zdawały się piętrzyć olbrzymie aż niebo zasłaniały; tylko na widnokręgu ku zachodowi księżyc w ostatnie zmianie, obcięty, nieforemny, skaleczony, pomarańczowe akie ś
barwy, zniżał się rzuca ąc mdłem światełkiem, które nie dawało cieniów. W powietrzu
wisiały uż roǳące się mgły, które słońce ku górze pociągnąć miało. Cichło chwilami, to
znów posłaniec akiś na skrzydle wichru przesunął się szybko, zamiótł ulice, zaǳwonił
po dachach i chorągiewkach i poniósł się gǳieś daleko, nieścigniony.
W mieście ak na wielkim cmentarzu, nic eszcze nie rozbuǳało się do życia, aż
smutno było patrzeć na te czarne domów zastępy, z których żaden głos się nie dobywał. Podczaszyc przeleciał szybko kilka ulic zawraca ąc się umyślnie w różne strony dla
obałamucenia goniących, których natręctwa się obawiał. Szedł bez kapelusza, bez płaszcza, ubrany lekko, a wybiegłszy na Krakowskie, wsunął się w ciemnie szą eszcze, pustą
Bednarską uliczkę, wiodącą wprost ku Wiśle.
Tu zdyszany zwolnił kroku, założył ręce na piersi, odetchnął, i zamyślony powoli ku
mostowi posuwać się począł.
Wzrok ego niekiedy bezwładnie upadał pod nogi, to znów ciekawie przebĳał ciemności, akby w nich widma akiegoś szukał. Szedł tak czas akiś, gdy pas asny wskroś
przerzyna ący uliczkę światłem z małego pada ącego okienka, zatrzymał go ak mur nieprzebyty. Podczaszyc szedł z myślą odebrania sobie życia, a ǳiwnym fenomenem czepiał
się teraz wszystkich ego z awisk, silnie niż kiedykolwiek. On, co nigdy na świat otaczaący bacznego nie zwrócił oka, za mował się wszystkiem, czuł że go wszystko obchoǳić
powinno. Śleǳił ak luǳie żyć i wyżyć mogli, gdy on znękany i obo ętny, szedł dobrowolnie rzucić się w wodę i ginąć — byleby dłuże ciężaru nad siłę nie dźwigać.
Ten asny pas światła oczy ego zwrócił ku oknu i domostwu, z którego wychoǳił.
Oświecone okienko było na dole, skazany na śmierć mimowolnie zbliżył się ku niemu
z uśmiechem akiegoś politowania.
— Co tam gore e? — mówił do siebie — czy blask od kołyski nowonaroǳonego
co na świat oczy otwiera, czy świece katafalku? pierwsza czy ostatnia boleści goǳina?
Światło to pracy czy rozpusty? O, czasu dosyć est do dnia, nie pilno mi, poczeka woda
Wiślana, zobaczymy!
I z założonemi rękoma, ak złoǳie skrada ący się, zbliżył powoli do zakraconego
okienka. Było ono wysokie a dość wązkie, okrągło zasklepione u góry, ak zwykle po
starych domach, i nie zaparte okiennicą. Strzegła go tylko krata gruba żelazna ǳiwacznemi ozdobna zgięciami. Przez szyby świeże i powiększone u rzał zdumiony podczaszyc
znany pokoik Anusin. — Serce wstrzęsło mu się gwałtownie. Los akby naumyślnie tą
strugą światła przeǳielił go od śmierci, wskazu ąc na progu nowego życia wspomnienie
poczciwsze młodości.
Przy piecu, u którego rozpalonych drzazg łuczywa grzało się kilka garnuszków, sieǳiała Anusia z ulubioną sobie kąǳiałką, które nigdy porzucić nie chciała, bo ą starościna pierwsza prząść nauczyła, sama niekiedy po staroświecku kołowrotkiem się zabawia ąc.
Anna z towarzyszką swo ą śpiewały cichym głosem Goǳinki.
Śpiew ten przez szyby przeǳierał się zesłabły do uszu podczaszyca i poruszał go tak
głęboko, tak silnie, ak nigdy żadna ar a opery; przypominał mu ǳieciństwo ego, babkę,
e ranne modlitwy, i Anusię i Głuszę! Ale z zaschłe źrenicy eszcze łza nie pociekła; tylko
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przykuty do ściany stał tak, milczał, patrzał, patrzał aż mu się zdało że się przeniósł w czasy
młode, że klęczał u nóg staruszki, a ta go błogosławiła do ciężkiego życia.
— Szkoda! — rzekł w duchu — twego błogosławieństwa na tak skalaną głowę ak
mo a!
Jam wszystko zmarnował coście mi dali na drogę, wszystko, i błogosławieństwo two e
i cnoty w duszę wszczepione, co czasu nie miały wzrosnąć! Splugawili mnie luǳie dotknięciem, słowem, we rzeniem, tchnieniem, kobiety uściskami, widok świata niewiarą…
Nic nie żądam, nic nie mogę chyba umrzeć — i umrę!
Chciał ode ść, ale oczów nie mógł oderwać od tego ostatniego w życiu obrazu, który
go wstrzymał w przechoǳie ku śmierci, i przez szyby przyglądał się blade twarzyczce
Anny, smutne ale spoko ne . W te że chwili uczuł na piersi gorące dotknienie e pierścionka, wiszącego razem z krzyżykiem babki. Zd ął go był z palca znowu.
— Brudna to pierś na które leżycie — rzekł z boleścią — ale was nie zwala, boście
czyste ak złoto — nie rzucę ostatnich pamiątek, niech toną razem ze mną.
— Anno! Anno! — zawołał po cichu odrywa ąc się od okienka — ty nie wiesz i nigdy
wieǳieć nie bęǳiesz akem cię kochał…
Ale to była miłość, które się wstyǳiłem ak wszystkiego świętego com wyniósł
z młodości… żegnam cię modlącą się, wzrokiem tylko… inacze pożegnać nie mogę! bądź
zdrowa Anno! bądź zdrowa!
Gwałtem się oderwał od okna które go ku sobie ciągnęło, a szybszym niż wprzódy
krokiem idąc, spuścił się ku Wiśle. Niże , uż coraz zimnie sze wiało powietrze; roztoczyło
się przed oczyma ego szerokie niebo, po którem różowe płynęły obłoki, i Wisła odbĳa ąca
w sobie barwy poranku, tocząca się asno i spoko nie gǳieś ku morzom ak człowiek
ku wieczności. Most ak długi zdawał się pusty, gǳieś tylko w mroku skrzypiały koła
adących zdaleka wozów.
Ordyński spo rzał długo na ten obraz i pospieszył, ranek się zbliżał, a z nim luǳie,
tłum, gwar, świadkowie — w ciszy i ciemności trzeba było odegrać ostatni akt dramatu.
W początku myślał pó ść brzegiem, ale obawiał się by woda nie była za płytką, a on w nie
nie był zmuszony broǳić szuka ąc głębiny. Że nikogo eszcze nie widać było na moście,
postanowił dó ść do środka ego i ztamtąd się dopiero rzucić. Pospiesznie więc szedł na
most i zbliżał się uż do mie sca, które sobie w myśli oznaczył, gdy nagle usłyszał za sobą
ǳwonek, ale tak blizko, że ledwie miał czasu ustąpić nieco, właśnie gdy na poręczu sparty
podnosił się by skoczyć w wodę.
A razem głos dobrze mu znany zawołał:
— Człowiecze szalony! co robisz!
O. Spiryd on zakapturzony, w płaszczu, niosący na piersi ostatni pokarm kona ącemu,
ukazał się niespoǳianie oczom ego.
Zawstyǳony Ordyński, nie miał siły oczu podnieść, ale go poznał starzec i zastanowił
się.
Długo przyglądał mu się w milczeniu boleści, oburzenia i rozrzewnienia razem, aż
nareszcie wybuchnął:
— Tak! tak! zawołał, akie życie koniec taki! patrz do czegoś doszedł, do na szkaradnie sze zguby. Sam siebie własnem sumieniem osąǳiłeś godnym śmierci, sam sobie
chciałeś być katem! Ale Bóg ręką bezsilnego starca cię ratu e… czy nie wiǳisz w tem
spotkaniu zrząǳenie opatrzności⁇
Ordyński złamany uczuciami których doznał, dotknięty widokiem kapłana, pierwszy
raz od śmierci matki padł na kolana i łzy strumieniem polały mu się z oczów.
— Bęǳiesz żył — rzekł starzec, ale nie dawnem swem życiem, co cię tu przywiodło,
nowem, odroǳonem, lepszem — Bóg sam chce tego!
— Żyć, zawołał Ordyński — o! nie mogę uż o cze, nie powinienem; cięży na moich
piersiach błoto przeszłości, grzechy i spodlenie — nie mam uż tchu na życie, nie czu ę
sił w sobie, pozwól mi umrzeć!
— Nie, powtórzył kapłan silnie u mu ąc go za rękę, pó ǳiesz ze mną do łoża konaącego, przypatrzysz się śmierci w całe e okropności, a stanąwszy u progu, powrócisz
do nowego żywota.
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To mówiąc, o ciec Spiryd on pociągnął go za sobą, w milczeniu przeszli na Pragę, a tu
po nad Wisłą uliczką wązką udali się do małego dworku drwala — w okienku świeciło
im się z daleka.
Cicho było do koła, cicho w wązkie sionce, gǳie księǳa spotkał stary uż szpakowaty
mężczyzna, klęka ąc przed Zbawicielem którego wnosił do domu.
— Mó o cze — rzekł cału ąc ego rękę, daru cie mi żem was z tak daleka i pod
tę porę wezwał, ale to bieda mnie się uczepiła! Dni kilka temu włóczyło się tu akieś
biedaczysko, czy opętany czy z zawróconą głową, nie wiem; akoś mię litość wzięła, żem
mu dał przytulisko, a tu mu się ak na raz i na śmierć zebrało. Jeszcze by to nic, ale to akiś
nieszczęśliwy co tak ciężko kona, a takie wygadu e rzeczy że włosy na głowie powsta ą.
Strach mnie wziął żeby pod moim dachem bez Pana Boga nie skończył, a tu inny ksiąǳ
ak wy, rady mu nie da!
To mówiąc drwal otworzył drzwi alkierzyka i z izdebki przedstawił się im widok
straszliwy i prze mu ący.
Na garści słomy w kącie, przy świetle kaganka dogorywa ącego na półce, leżał człowiek
nie stary, ale okropnie wyniszczony. Głowa ego była całkiem z włosów obnażona, twarz
także z nich opadła, policzki miał strasznie wychudłe, usta sine i spienione, oczy obłąkane
i ǳikie. Podczaszyc poznał w nim szalonego męża piękne Juǉi.
Na widok księǳa porwał się ten kościotrup żółty, zdawał mozolnie zgromaǳać myśli,
wlepiał w niego oczy szklanne, usta otworzył bezzębne, piersi uderzył pięścią ściśnioną
i poczęte przekleństwo skonało na wargach.
— Niech bęǳie pochwalony! — rzekł poważnie kapłan — przestępu ąc próg izby.
Kozłowski popatrzał i nic nie odpowieǳiał.
— Ksiąǳ! ksiąǳ! począł szeptać po cichu, to może poczciwy człowiek, zresztą wszyscy
szelmy, a na gorsi panowie… ale ksiąǳ toby powinien być poczciwy⁇ he⁇
Podczaszyc na widok tego obłąkania, męczarni i przekleństwa na ustach kona ącego,
uczuł krew ścina ącą się w żyłach, bo część ich spadała na niego, bo i on należał do liczby
luǳi co temu nieszczęśliwemu skarb ego wydarli i zbezcześcili.
O. Spiryd on popatrzał, począł się nad nim modlić, nareszcie przeżegnał obłąkanego,
a siłą krzyża tego akby cudem uspokoił się nieszczęśliwy, głowę pochylił na piersi, oczy
przymknął, zdawało mu się że na chwilę usnął i przebuǳił zaraz oprzytomniony; oczy ego
aśnie teraz patrzały, wzrok choǳił rozważnie po przybyłych, ukląkł, złożył ręce, począł
płakać rzewnie i modlić się.
Łzy akby długo wstrzymywane puściły się teraz z otwartych źrenic strumieniem wezbranym.
Podczaszyc świadek tego cudu dokonanego modlitwą, uczuł świętość człowieka co
umiał go uprosić u Boga, i cofnął się z uszanowaniem, bo u rzał oczyma swemi to, w co
nie wierzył nigdy — dotknął się cudu, widocznie ob awiła mu się siła Boża.
Kozłowski przestał być obłąkanym, był nieszczęśliwym tylko, który po długiem śnie
szaleństwa buǳi się z całą pamięcią przeszłości.
Przyszedł do nóg kapłana o spowiedź i przebaczenie grzechów go prosząc.
Ustąpili więc wszyscy, a z nimi i prze ęty podczaszyc, drzwi alkierza się przymknęły,
a uratowany od śmierci zasiadł zaproszony przez drwala w ubogie ego chacie. Uderzył
go teraz i widok życia ubogich, bo on także na nowo miał rozpocząć żywot pracy i niedostatku, począł się rozglądać po czyste izdebce w które znać było ład, spokó i ednosta ny
bieg goǳin w pocie czoła zarobionym podsycanych chlebem. Proste ławy, stół sosnowy,
obrazy świętych po ścianach, kolebka ǳiecięcia, łoże stare matki, warstat tkacki, narzęǳia drwala, ustawione były z pewnem uczuciem porządku i wǳięku. A wśród nich
tu i owǳie religĳne wspomnienia, serdeczne pamiątki, wpięły palmę błogosławieństwa,
wianuszek święcony i zwiędłą wiązankę ślubną. Na wydatnem mie scu wisiał krzyż czarny,
na ścianach białą kredą wypisane niezgrabnie, świeciły się poważne daty uroǳin i śmierci.
Wszystkiem razem była ta izba uboga: sypialnią, warsztatem, adalnią i gościnną komnatą, a ednak wystarczała na wszystko. Przez wielkie ubóstwo nie mnie sze przeglądało
szczęście.
— Ży ą! myślał Ordyński, ży ą, śpiewa ą, są szczęśliwi i eszcze umie ą drugim świadczyć i wspomagać!
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Pierwszy to raz ta myśl że żyć można ubogim, przeszła mu przez głowę, zastanowił się,
westchnął i choć długie próżnowanie wstrętem go nabawiało do pracy i umartwień, znużenie kazało mu szukać nowych uczuć chociażby połączonych z cierpieniem. Osłabłem,
zemglonem okiem poglądał na ściany izby, rozświecone migotliwem lampy światełkiem
i tak duma ąc spoczywał na ławie, póki ks. Spiryd on znów drzwi alkierza nie kazał otworzyć. Na dźwięk ǳwonka zwiastu ący że Chrystus ednemu z luǳi się uǳiela, pobiegli
wszyscy poklęknąć w sieni, poszedł i Ordyński. Kozłowski klęczał na słomie, zupełnie
uspoko ony i przygotowany do podróży ze świata.
— ǲiecię mo e — rzekł do niego zbliża ąc się po zwykłe modlitwie kapłan, rozgrzeszenie ci dałem, ale pamięta że trzeba z serca głębi, szczerze i na zawsze wszystko
i wszystkim przebaczyć, ak Chrystus tym co go męczyli.
— I e ? — odezwał się po cichu Kozłowski.
— I emu! — dodał ksiąǳ — i wszystkim! Na Boga złóż karę… bo oto ǳiś właśnie,
w chwili może gdyś ty kona ący przebaczył, osąǳił go świat i poniżył w proch i hańbę
rzuca ąc na wieki! Przebacz mu!
— Niech mu tak Bóg przebaczy ak a mu daru ę — rzekł słabo Kozłowski — tak!
wszystko, nęǳę, poniewierkę! nieszczęście mo e! i spodlenie e nawet! — To mówiąc
zapłakał.
Spełnił się obrzęd ostatni, tak uroczysty i przenika ący, obrzęd pożegnania ze światem,
wyboru w drogę wieczności. Kozłowski pochylił się znużony, zamknął oczy, przytulił się
do ściany i zaraz usypiać począł.
— Wy dźmy! — rzekł ks. Spiryd on.
U drwala pożyczył zakonnik opończy i czapki dla podczaszyca, który że uż poczynało
się rozwidniać, w stro u swym do miasta niezwraca ąc oczu powracać nie mógł. Ruszyli
oba przez most ku Warszawie.
Szarzeć uż dobrze poczynało, wschód co raz aśnie sze oblewały blaski, mgła eszcze
kłębiła się nad rzeką, a poranek przenika ącym wiał chłodem. Na droǳe zaledwie wozy
na targ idące i wieśniacy okoliczni ruszać się poczynali — część e stała pustką eszcze.
W dali tylko ǳiwny akiś szereg powozów eden za drugim powolnie idących, otoczonych wo skiem, którego kupka poprzeǳała i zamykała pochód — posuwał się od strony
miasta. Podczaszyc pierwszy rozpoznał kilkaǳiesiąt karet posępnie akby za pogrzebem
postępu ących, z których żadem głos, żaden ob aw życia się nie dobywał. Było coś ǳiwnie
uderza ącego w te ranne kalwakacie wo ska i powozów, w głuchem, posępnem milczeniu wyślizgu ących się z Warszawy; a ponure, gniewne, blade lub szałem ǳikim ożywione
twarze, które z za szkieł karecianych migały oprawione w yzury, i nie da ąc się poznać
znikały — nosiły na sobie piętna żałoby, gniewu, upokorzenia i złości.
— Patrz — odezwał się sta ąc kapucyn — oto iǳie sprawiedliwość Boża!… późna, ale
niechybna, karząca ednych by ustraszyła drugich. Wiǳisz tę postać bladą, na które takie
cierpienie, taka szatańska duma i zemsty pragnienie wiǳieć się da ą zarazem… to sprawca
nęǳy i śmierci tego nieszczęśliwego, który wszystkim kona ąc i emu nawet przebaczyć
potraﬁł. Wczora dekret se mowy, dekret podpisany ręką przy aciół, od czci i wiary go
odsąǳił. To eden z pierwszych państwa dygnitarzy, co dał przykład zepsucia i szkarady,
zmuszony wśród nocy uciekać z miasta co go radośnie przed rokiem witało… to człowiek
nie więce winien od innych w życiu publicznem, bo był tylko narzęǳiem, ale winien
wobec społeczeństwa ako przykład wszelkiego złego i bezwstydu… Uchyl głowę z pokorą
przez sądem Bożym i nie patrz nań byś mu nie dodał boleści, bo kto urąga upadłym, ten
sam upadku blizki…
I w ciszy przeszli, mĳa ąc ten szereg pogrzebowy stępo prze eżdża ący powolnie, akby
się lękał rozbuǳić szelestem luǳi od których uciekał.
Smutny to był zaprawdę widok, tem smutnie szy, że i w te chwili nie uczuwszy
spodlenia swego, wygnaniec od czci odsąǳony echał balować z przy acioły eszcze, tak
ak dni następnych balował przy pełnych kielichach w Chrzanowie i Powązkach.
Podczaszyc z O. Spiryd onem wszedł do klasztoru, do te same celi, w które uż
przebył tyle dni zmęczenia, niecierpliwości, niepoko u. Właśnie w chwili gdy się za nim
zamykała fórta, u rzał w ulicy zdala sto ącego cavaliere Fotofero, który nizkim ukłonem szydersko go żegnał, od śmiechu za boki się trzyma ąc. Mignął mu on tylko i znikł
z oczów.
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Różne naza utrz wieści choǳiły o losie podczaszyca. Rozpowiadano z wybornemi dodatkami, ak na zabawie u de Cerulli przegrał po szalonemu miǉon, ak potem świstał,
śpiewał, pił, wydarł się pilnu ącym przy aciołom i zniknął. Domyślali się niektórzy że
w wodę gǳieś rzucić się musiał, druǳy utrzymywali że się na Bielanach powiesił, inni
że zaszedłszy na cmentarz Powązkowski w łeb sobie strzelił. Chciwie oczekiwano wynalezienia nieboszczyka, gdyż nikt uż o śmierci nie powątpiewał, sporem był tylko roǳa
aki obrał sobie.
De Cerulli, z mocy aktu urzędowego, za ął zaraz naza utrz dom i ruchomości po
podczaszycu i zǳiwił się niepomału, gdy upartą Juǉę zastał śpiącą w salonie na kanapie;
przebuǳona, spytała go zaraz o podczaszyca.
Cerulli machnął ręką w milczeniu.
— A ty tu co robisz? — spytała.
— Ja zabieram co mo e… Ordyński mi wszystko przegrał.
— A! łotr! — krzyknęła Juǉa — patrzcie zgubił mnie… znowu trzeba szukać innego!
Ale cóż się z nim stało?
— Utopił się, powiesił, czy zastrzelił! — rzekł zimno Włoch.
— Gałgan! ale ty mnie teraz weźmiesz! musisz mnie wziąć, choć cierpieć cię nie mogę.
— Brać waćpanią, oho! nie myślę!
— Albo a się pytać będę?
— Ze mną to nie z Ordyńskim — zawołał Włoch rusza ąc ramionami — da my sobie
pokó , znamy się dosyć.
To mówiąc poszedł do dalszych poko ów nie zważa ąc na rzucanie się gniewne kobiety,
która mu pięść pokazywała.
Na wymownie szą pogrzebową orac ą Ordyńskiego były przekleństwa Juǉi, która wyła awszy eszcze Włocha, zabrała się z czem mogła i po echała do ks. Nestora. Tu także
drzwi zastała zamknięte i musiała szukać dachu, pod którym by za miły grosz spoczęła.
Dano zaraz znać sztafetą Lebieǳińskiemu o losie ego pryncypała. Plenipotent pospieszył pocztą do Warszawy, pewien ze wszystkimi, że Ordyński nie ży e i nie barǳo
go podobno myśląc opłakiwać. Doskonałą zaraz ułożył on sobie, ak to wówczas zwano,
plantę nabycia całe ma ętności. Miał sam trochę grosza, zastawnicy i wierzyciele eśli nie
emu to fortunie czekać mogli, choǳiło tylko o ugłaskanie Włocha.
Stanęli przeciw sobie dwa godni ze wszech miar zapaśnicy: awanturnik zimny, przewrotny i grosza chciwy, ze zręcznym urystą, oba wieǳąc że się oszukać pragną i oba ufni
w siły swo e.
De Cerulli miał tę wyższość nad plenipotentem, że oprócz sumy na Głuszy i prawa
do nie , mógł eszcze sypnąć w potrzebie, ale Lebieǳiński znał lepie mie scowe interesa
i w pokątne ufał stosunki. Cuǳoziemiec dla którego od czasu przybycia tyle łatwych
płynęło w Polsce korzyści, protegowany, mnóstwo w wyższe sferze ma ący związków,
myślał nabyć dobra, indygenat zapłacić i osiedlić się tu na zawsze.
Przyznanie szlachectwa byłoby poszło na łatwie , gdyż właśnie wówczas szlachcono
po pięćset czerwonych złotych od głowy mieszczan i kupców, i sypano indygenatami ak
z rękawa.
Part a przeciwna przygotowane uchwale, która miasta i mieszczan do praw obywatelstwa przywołać miała, sąǳąc fałszywie że uszlachcenie tych których za głowy mieszczańskiego ruchu miano, ode mie temu stronnictwu siłę, szafowała przywile ami. Tak
otrzymali na ówczas nobilitac e i indygenaty: Tepper, Schulz, Blank, Cabre, Arendt, Kapostas i mnóstwo innych.
Mógł obok nich stanąć ze swoim tytułem i pargaminami świeżemi i pan de Cerulli.
Lebieǳiński wiǳiał trudności zadania, ale ak każdy przywykły zwyciężać, podbuǳał
się eszcze przeszkodami, które go ątrzyły. Przy echał, dobrze się w droǳe namyśliwszy,
i wszedł do Cerullego uda ąc doskonale człowieka tak zmęczonego, zbitego, utrapionego,
a tak potulnego i maluczkiego, że Włoch popatrzywszy na sławnego urystę, kazawszy
mu naprzód wina dać na orzeźwienie, był uż pewien że go od razu połknie.
Jurysta ǳiękował, kłaniał się i ogromnie wzdychał.

   Djabeł



— Mówmy-no o interesach — rzekł Włoch nie spuszcza ąc go z oka i podsuwa ąc
mu akt — co pan na to?
Prawnik spo rzał, przeczytał, wąsa podniósł, rozśmiał się akby z radości, ręce zatarł
i rzekł:
— Chwała Bogu że tak est!
— Jakiż tam stan ma ątku?
— Może pan nie zechcesz wierzyć gdy mu powiem, ale spó rz pan na mnie com
z Warszawy wy echał zdrów, wesół i rzeźwy, a pomiarku esz że to co mnie tak złamało,
lada czem być nie może.
Cerulli zamilczał.
Wierzycieli chmury, bandy, ćmy, wo ska! zastawnicy, procesa, chaos‼ chaos! ani się
z tego wyplątać! — ǲięki Bogu że się od tego uwolnię!
— A ba! — rzekł raptem wsta ąc Włoch — gra my w odkryte panie Lebieǳiński,
na co nam tu komed e. Jasna rzecz że pan mnie chcesz odstręczyć i obałamucić! Kto wie!
może sam na Głuszę ostrzysz zęby? ot lepie się nie kaleczmy, a waćpan na co innego się
zachowa i da my sobie ręce.
Lebieǳiński który był pewien że gra komed ą doskonale, osłupiał, stanął i po chwili
pomiarkowawszy się, że darmo z te beczki próbować, rozśmiał się przyzna ąc prawie do
odgadnionych intenc i.
Siedli więc na kanapie w na lepsze przy aźni, u ęli pod ręce, ale nie rzuca ąc myśli
pode ścia i oszukania eśli się uda. Lebieǳiński łatwo za pewny datek odstąpił od swych
planów na Głuszę, nazwawszy to porękawicznem, i z udaną obo ętnością dodał:
— Teraz uż na szczerze pozwól się pan przestrzeǳ, (nie myślę karmić strachami) że
Głusza wcale nie dla cuǳoziemca niezna ącego praw i form naszych! Pan eszcze po ęcia
nie masz czem u nas może być proces, w któren wmięszać się da ą i patr otyzm i nienawiść
obcych przybyszów i polityka i wszystkie ingred enc e któremi go zaprawić można!
Na lepie kupiwszy sprzeda to pan komu, zarobić można, a sobie nabądź co spoko nie szego, tam się zagryźć na łatwie .
Ale Włoch nie w ciemię bity, odpowieǳiał obo ętnie:
— Na to są adwokaci, uryści, a wreszcie i pieniąǳe i stosunki w trybunałach i popularność łatwo się nabywa ąca u szlachty! No! no! nie tak straszny d abeł ak go malu ą!
a naprzód pańską sobie łaskawą pomoc zapewnić muszę!
Skromnie skłonił się Lebieǳiński, ale skrzywił się trochę wiǳąc złapanym, rozrachował był bowiem, że ustępu ąc Włochowi z drogi łatwo i tanio, przekona go iż się
istotnie boi nabycia i nie dba o nie, że go potem tak nastraszy tem co go czeka, iż Cerulli napraszać mu się sam bęǳie z ma ątkiem, a on go tanio pochwyci… Ale ta budowa
słabo na pierwszych fundamentach wystawiona, runęła zaraz własnym ciężarem; Włoch
ustraszyć się nie dawał, rozeszli się kwaśno, nieufnie, a urysta przysiągł cyganowi, ak go
nazywał, sadła zalać za skórę.
Tak gdy eden drugiemu przeszkaǳał, oba do Głuszy się nie dopuszczali, a ma ątek
pozostał mięǳy nimi bezpański. Jurysta rzuciwszy pota emną żagiew mięǳy zastawników i wierzycieli, zagroǳił drogę Cerullemu, któremu przez swoich, w kancelar i nawet
indygenat utrudnił.
Rzuciwszy więc Głuszę, wróćmy do podczaszyca, do którego wieczorem wszedł, wypocząć mu dawszy, z wesołem obliczem poczciwy kapucyn.
— Teraz ǳiecię mo ę — rzekł zażywa ąc tabaki — esteśmy ǳięki Bogu na dobre
droǳe, naradźmyż się co masz czynić byś szacunek swó , świata, a co na większa, łaskę
Bożą oǳyskał.
— Ty mi to poradź o cze — odpowieǳiał podczaszyc. — Smutnie doświadczyłem że
woli własne nie umiem dać kierunku, przyznam się, że ǳiś nawet, chodź się tu przywieść
dałem ak posłuszne ǳiecię, nie mam odwagi spo rzeć na przyszłość — głowa mi się
zawraca. Co począć mogę? skalany, wyśmiany, może okrzyczany tchórzem, bom śmierci
nawet za rzeć w oczy nie umiał… bez ma ątku i sam… i sierota!…
— Słucha — rzekł kapłan powoli — wszystko to tak ci się ǳiś strasznem wiǳi,
żeś miał ma ątek, imię, młodość, wziętość, szacunek, i — stracił. Ależ i inni zaczyna ą
z niczego i dopracowu ą się piękne przyszłości, dla czegóż i ty nie miałbyś pó ść śmiało
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zarabiać na nią w pocie czoła, obmyć się z brudów, krwią może i być twórcą własnego
losu? Jesteś istotnie tak słabym, że cię nawet ubóstwo zastrasza?
— Ale o cze, ubóstwo to eszcze coś, a a nie mam — nic! nic!
— Na początek coś ci zna ǳiemy, głowy o to nie łam.
— Więc pó dę… skry ę się gǳieś daleko, na wsi, gǳie luǳkie nie zna ǳie mnie oko
i pracować będę na zagonie.
— Byłoby to barǳo dobrze — odparł kapucyn — gdyby two a praca na zagonie
przydać się na co mogła; aleś ty nie dla nie , ona nie dla ciebie. Masz w żyłach krew
rycerską choć zgnuśniałą, czemuż byś w takie chwili gdy o czyzna o ratunek woła nie
poszedł do wo ska? Zewsząd ciśnie się młoǳież. Nie pomyślałżeś o tem?
Podczaszyc mocno zawstyǳony spuścił oczy.
— Łatwo by mi było — rzekł z cicha — otrzymać od króla regiment, a z czegoż go
wysztyować?
— Nie o regiment ani o rangę tu braciszku choǳi, przerwał ksiąǳ, niech tam paniczkowie i ﬁrcyki sta ą na czele regimentów, to nie służba! We dź waćpan ak żołnierz,
szlachcic wprost w szeregi, nie na żart, nie dla szli, a popisz się gdy do czego przy ǳie!
ot czego chcę i co raǳę!
Ogień z akim to wyrzekł staruszek, zagrzał przecie serce podczaszyca, który ściska ąc
dłoń ego odezwał się:
— Uczynię tak — po adę i będę służyć prostym żołnierzem, dopóki krwią nie obmy ę
brudów przeszłego życia.
— Może też Bóg — rzekł kapłan — te oﬁary krwi wymagać od ciebie nie bęǳie,
choć‼ ty mnie nie po mu esz‼… nie — ale krew ma ta emniczą siłę zmywania plam
z duszy. Może Bóg przy mie twą oﬁarę nie pociąga ąc cię do nie , a tobie posłuży, o!
posłuży hartownie sze życie w obozie, pod namiotem, w niewygodach i pracy.
Jeszcze dni kilka — spoczywa , myśl, żału , przygotu się modlitwą do spowieǳi,
a potem kochanku — wesele dokończył ksiąǳ — wyprawię cię z krzyżem świętym do
enerała Madalińskiego, mego starego przy aciela! i hula dusza z szabelką, to dopiero
zobaczysz życie!
Rozśmiał się ks. Spiryd on, wyprostował, ale tuż widać habit przypomniawszy, spuścił
ogoloną głowę.
Po chwili obo ętnie sze rozmowy, staruszek rozpromieniony, że duszę edną ze szpon
czarta Bóg mu wyrwać tak cudownie dozwolił, wyszedł wezwany na miasto, i późno uż
mimo dworku Anny przechoǳąc, wstąpił do nie na minutkę.
Zastał biedną we łzach, bezprzytomną prawie, klęczącą na ziemi, ktoś bowiem ze
zna omych wpadł do nie z wieścią ǳiwnie przerobioną, o grze nieszczęśliwe i śmierci
podczaszyca, o znalezieniu ego ciała i t. p.
— Co to est? co to est? — spytał na progu kapucyn.
— O cze, ty przychoǳisz do mnie z pociechą, ale e dla mnie uż nie ma! on zginął!
— Kto? co? kiedy?
— Michał się utopił!
— To fałsz! — zawołał stary — nieprawda!
— Nic nie wiesz chyba o cze! a a ci powieǳieć nie mogę, przegrał ostatek! rozpacz
go ogarnęła! a! czemuż nie przyszedł do mnie, byłabym mu choć na tę grę nieszczęsną
wszystko do ostatniego oddała pierścionka! niechby żył, a bym miała — choć naǳie ę!
— Mie że naǳie ę, bo on ży e! — rzekł O. Spiryd on.
Anna zdumiona spo rzała na niego niedowierza ąc.
— To być nie może!
— Jakto! to uż i mnie nie wierzysz? upamięta się! Michał Ordyński w klasztorze
u nas od rana.
Porwała się Anna z ziemi i cała zdyszana, śmie ąc się, woła ąc do Wąchorskie , krzycząc
prawie podbiegła do staruszka.
— A akże się to stało? mów mó zbawco, niech wiem, niech słyszę!
Kapucyn opowieǳiał e ranną swo ę pielgrzymkę, spotkanie na moście i ocalenie
podczaszyca. Chciwie słucha ąc opowiadania, chwyta ąc każde ego słowo, Anna milczała
i modliła się. Gdy powtórzył e wreszcie co mu podczaszyc, powraca ąc o swem u okna
Anusi zastanowieniu się opowiadał, cała wzruszona porwała się z ławy.
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— A możeż to być! — zawołała — prawdaż to? on tu był pod oknem i żegnał mnie
przed śmiercią! a serce mo e ani zabiło, ani przeczuło, ani mi o nim powieǳiało!
Ksiąǳ mówił dale , przytacza ąc treść ostatnie z nim rozmowy, a Anna z wyrzutem
prawie spo rzała na niego.
— O cze — rzekła — oddam co tylko mam, by mu przywrócić choć część tego
co utracił, zostanę ubogą akem przywykła, wesoło pocznę pracować! On niech powraca
z tego przeklętego miasta do Głuszy. Nie przywykł do niewygód, do ostrego życia! to
niepodobna.
— Powoli, powoli, mo e ǳiecko — odpowieǳiał stary przy aciel — źle byś zrobiła odda ąc mu teraz ma ątek, byłoby to narzęǳiem zguby, potrzeba by przeszedł szkołę
nieszczęścia, poświęceń i pracy.
— A eśli zginie? łamiąc ręce krzyknęła Anna.
— Nie lęka się, nie lęka , ǳiecię mo e; Bóg usłucha czystych modlitw twoich, on
nie zginie, niech eǳie, służy, walczy, a gdy wart bęǳie szczęścia i spoczynku, naówczas
zna ǳie obo e…
To mówiąc uśmiechnął się staruszek i błogosławiąc Annę szepnął e na ucho:
— Waćpanna mu dasz sto czerwonych złotych na drogę, ani grosza więce , to powinno
wystarczyć.
— Tysiąc, wszystko!
— Sto — i to wiele! ani ednym więce .
— I a go wiǳieć nie będę? — spytała Anna ledwie śmie ąc po cichutku to pragnienie
wymówić.
— Kto wie? serce mu zapewne powie, żeby tu za rzał przed od azdem, a a się sprzeciwiać nie będę.
— A eśli serce nie powie?
— Wszakże zatrzymał się u okna idąc na śmierć, a to światło co wasze przyświecało
modlitwie wprzód go i skutecznie może wstrzymało niż słowa mo e! Kto wie? może gdyby
tu nie czuł się winnym i skruszonym, tamby mi ocalić się nie dał! Mie więc waćpanna
naǳie ę, przy ǳie na pożegnanie pewnie, a ak powróci… ak powróci‼
To mówiąc pokiwał głową, Anna zarumieniła się, skryła twarz w ręku i ciche — nie!
o! nie! z ust się e wyrwało. Kapucyn wyszedł powoli.


W kilka lat po opisanych wypadkach, wstrząsł się kra cały akimś konwulsy nym ruchem,
zmieniła ﬁz onomia stolicy i przetworzyli luǳie… Po czteroletnim se mie, po reformach
ego, które radykalnie uleczyć miały a rozwinąć się nawet nie mogły, po założeniu kościoła
Opatrzności z obrzędem, w którego obchodach brzmiało uż z niebios akieś złowrogie
proroctwo — ostatni wysiłek poruszył do dna wnętrzności całego kra u.
Warszawa przedstawiała straszliwy widok stolicy oczeku ące tylko niemal przewiǳianego podbo u i krwawe za krew zemsty. Wśród tłumów walczących eszcze, eszcze
powierza ących się losom bo u, stał król, który nic nie wiǳiał prócz upadku, i zdawał się
go z zimną oczekiwać obo ętnością. W ciągu tych lat kilku zestarzał się, pochylił prawie, a uśmiech uż na ustach był niewidywanym gościem — one uż smaku potraw bez
assafetidy poczuć nie mogły, ak dusza nie czuła walących się na nią nieszczęść ogromu.
Ze zwieszoną głową, ak oﬁara szedł obo ętny gǳie wiatry powiały, pewien że przeznaczeń, które ak Kassandra zawczasu wyśpiewał, nic przebłagać nie potraﬁ. Skarby sztuki
które zgromaǳił, świat co eszcze wǳięczył się do obłamane ego korony, luǳie co mu
pochlebiali dla ostatnie garstki złota, nic go, nic rozmarzyć nie umiało. Poddawał się
wszystkim z kolei, robił co tylko chciano, potakiwał każdemu — wszyscy i wszystko mu
było równem.
W kilku dniach trwogi stracił resztkę sił akie z życia pozostały… teraz obawiał się
uż szelestu, drgnienia, dźwięku ǳwonów, wystrzału, głośnie sze rozmowy, silnie szego
uczucia, a żaden z tych co się zwali poddanymi ego, mnie nadeń, nie był panem siebie.
Obumarły, dożywał resztek z obo ętnością człowieka, który w nic prócz w fatalność nie
wierzy.
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Ryx, Baciarelli, Byszewski, wszyscy dworacy i faworyci próżno szukali sposobów
dźwignienia go z tego upadku; uśmiechał się rusza ąc ramionami, ale na wszystko zimny
był ak trup wy ęty z trumny.
Obok zamku w którym dożywał Stanisław August, miasto wrzało eszcze trwogą i naǳie ą, a stolica, okolice e i wnętrze militarną miały postać.
Było to w paźǳierniku, w roku tym esień słotna i chłodna gorze dokuczała od zimy,
bruki mie skie płukał deszcz drobny a gęsty, chmury szare powlekały niebo ednolitemi
płachtami swemi bez barwy i zarysów, wiatr pociągał z zachodu i smutno było akoś na
świecie. W mieście pustka, rzadki ﬁakr stał na placu, lub przewlekał się noga za nogą,
rzadszy powóz zatętniał żywie po bruku, a przechodniów prawie nie widać było.
W mieszkaniu prezydenta Zakrzewskiego kilka osób zebrały się na wieczór, który dla
wielu z nich miał być pożegnaniem na długo, choć nikt z nich utra nie przeczuwał.
W piękne salce, u komina płonącego asnym i ożywia ącym ogniem, ścisnęła się tu
garstka mężczyzn w fantazy nych mundurach owe epoki, lub cywilnych stro ach ancuzkich. W pośród nich nie wielkiego wzrostu ale silnie zbudowany, oryginalnych rysów
twarzy, nacechowanych wyrazem energ i, w proste szare sukmance zielonemi oszyte
sznurkami, stał wóǳ naczelny. Na pierwszy rzut oka niepozorny i niknący w te kupce
arystokratycznie szych postaci, przy wpatrzeniu się pociągał ku sobie akimś znamieniem
luǳi do wyższych powołanych losów. W oczach niespoko nych i gorących, w ustach
i na czole miał piętna właǳy, sławy i nieszczęścia. Dnia tego chmura akaś zwisła nad
czołem ego, usta ściskały się mimowolnie, patrzał w posaǳkę, zamyślał i usiłu ąc być
wesół, eszcze wyraźnie okazywał się prze ętym, niespoko nym. Zaledwie dwie czy trzy
przytomne tu osoby wieǳiały z nim razem, że się uż enerał Fersen potraﬁł przeprawić
przez Wisłę, a Poniński go trafem, nieopatrznością czy wolą losu fatalną przepuścił. Nikt
też prawie nie wieǳiał, że o świcie wóǳ naczelny postanowił opuścić stolicę i sam stanąć
na czele szczupłe garstki, do które wątpiono by się w porę potraﬁł przyłączyć Poniński.
Obok woǳa stali, pięknych i oǳnacza ących się rysów twarzy marszałek Potocki,
Mostowski, Kochanowski, podkanclerzy Kołłąta , gospodarz domu, młody N… w wo skowym mundurze i przybyły od wo ska z depeszą znany nam Ordyński, którego wszakże
trudno ǳiś było poznać… Kilka lat pracy, zmężniło go, uszlachetniło i odmłoǳiło razem,
zdawało się że podrósł, spotężniał, i skąpany w zno u stał się nowym człowiekiem. Biała
niegdyś i zmęczona twarz ego, powlokła się barwą tak dobrze zdobiącą mężczyznę, którą
nada ą wiatr i słońce, oczy oǳyskały ogień, usta rumianość, czoło wyraz spoko u i myśli.
Wo skowy ubior przystawał mu wybornie i nikt by się ǳiś w nim nie domyślał hulaki,
który niedawno tracił dnie i nocy w bezmyślnem i osłabia ącem próżnowaniu. Znać było
że w te piersi pokryte mundurem, inacze teraz, żywie a spoko nie bić musiało serce,
drugą oǳyskawszy młodość.
Nie wesół ale nie znużony, miał wyraz do rzałości, męztwa i pomiarkowania połączony
z wroǳoną i niezatartą dobrocią, przebĳa ącą się w uśmiechu i we rzeniu. Z uszanowaniem stał, patrzał i słuchał, a z roztargnionych rzutów oka na okna, widać było że serce
ego uciekało gǳie inǳie .
Pomimo pozorne wesołości, którą wza emnie ducha sobie usiłowali dodać przytomni, nikt z nich w istocie wesół nie był, wszystkich uciskało akieś niepo ęte przeczucie,
ta woń przyszłości, która ą zawsze poprzeǳa. Wóǳ mówił o rzeczach obo ętnych, ale
co chwila zaczepiał o sprawę publiczną, inni dodawali coś każdy do wieści ogólnych —
przyniesione z ulicy wiadomości, domysły, przypuszczenia, naǳie e lub przestrachy. Nie
brakło w powietrzu krążących skrzydlatych nowin, co często zgadu ą przyszłość ta emniczym i niepo ętym sposobem. Jedni uż sprzymierzonych wiǳieli pod Warszawą, druǳy
ich wstrzymywali różnemi środkami, a oczy i naǳie e wszystkich zwracały się na siwą
sukmankę, pod którą ostatnie biło serce.
Ordyński stał, słuchał i wzdychał niekiedy, na pytania tylko o wo sku mu zadawane
odpowiada ąc krótkiemi słowy. Na chwilę przed wieczerzą, ks. podkanclerzy zaszedł niby
przypadkiem z woǳem naczelnym do drugiego poko u, i przez minut kilkanaście pozostał
z nim na ciche rozmowie. Wyszli oba nie weseli, a tu i do stołu ozna miono. Usiedli
wszyscy do wieczerzy.
N… miał właśnie dnia tego na palcu etrury ski pierścień, wystawu ący na pięknym
agat-onyxie rannego żołnierza, spartego na puklerzu. Sieǳiał on przy marszałku Potoc   Djabeł



kim, który ten pierścień spostrzegłszy, prosił żeby mu się dał przypatrzeć i niezmiernie
chwalić go począł.
— Weź go marszałku — rzekł N… z uśmiechem nieznacznym spogląda ąc na woǳa
i Za ączka — dla mnie ǳiś żołnierza, złe to wróżby rzecz, nosić się e bo ę…
— Ale mó panie, odpowieǳiał opiera ąc się trochę marszałek, chyba co w zamian
odemnie przy mniesz, to dar zbyt kosztowny.
— Nic nie chcę, — rzekł brześcianin — tymczasem go zatrzyma panie marszałku, oddasz mi ak się, da Bóg, zobaczym. Pierścień ten z rannym żołnierzem podawany
z rąk do rąk, zakończył niewesołą wieczerzę, a choć wzmianka złowroga była całkiem
przypadkową, kilka czoł pochmurniało, N… westchnął.
Napróżno Zakrzewski prosił, zatrzymywał, usiłował gości swych rozchmurzyć, wóǳ
naczelny, z nim Za ączek, Kołłąta , N… i wezwany Ordyński wyszli zaraz po wieczerzy.
Ordyńskiego wieczorem przybyłego z depeszami nie puszcza ąc od siebie, bo się młodości
ego obawiał i słów które by mu się wymknąć mogły, zabrał z sobą wóǳ do główne
kwatery, naówczas w Mokotowie będące , powierza ąc mu rozpisanie rozkazów i listów,
które w nocy przygotować miano. Musiał więc, nieza rzawszy nawet do dworku Anusi,
spełnia ąc rozkaz, iść z sercem bĳącem za woǳem, a naza utrz o świcie spieszyć z nim
razem na pole walki.
Noc upłynęła szybko; o piąte , nietknąwszy łóżek, wszyscy uż byli na koniach, wóǳ
w siwe sukmanie na przoǳie. Za ączek, który po nim obe mował dowóǳtwo stolicy,
w milczeniu posępnem odprowaǳił ich do mostu i okiem pożegnał uchoǳących.
W ciemną noc eszcze, nim zaświtał brzask dniowy, wśród słoty i wichru wy ącego, ruszyli wszyscy galopem po ślizkie i rozmokłe ziemi… Ordyński raz eszcze okiem
Warszawę pożegnał.
Cały ǳień zszedł na szybkie podróży bez chwili wypoczynku. Trudno tam było rozpoznać woǳa w tym maleńkim prostą opończą okrytym eźdźcu, który gnał zamyślony
na mizerne chłopskie szkapie, z oczyma utkwionemi gǳieś w niedo rzaną przyszłość.
Co wioska potrzeba było odmieniać konie, bo żaden gwałtowne eźǳie wystarczyć nie
mógł, a że i siodeł i uzd brakło często, rzucano wór słomy na grzbiet szkapie, a sznurem pysk przeciągnąwszy — dale ! dale ! Do koła, w pluchach esieni, w szare , smutne
osłonie chmur i deszczu, pustką przeraża ącą odkrywał się kra , przez który uż przeszła
wszystko niszcząca wo na. Gǳie niegǳie z dworów szlacheckich stały tylko okopcone
ściany i rumowiska nieforemne, inǳie posadę wioski, rząd sterczących kominów i opalonych płotów oznaczał — pogorzelisko lub pustynia… Po drogach leżały zdechłe konie
i bydło na wpół przez zwierza pożarte, a gościńce kopytami stratowane, tam i owǳie
rzucone potrzaskane lawety, świeże prze ście wo sk opowiadały.
Jak zbieg przekrada ąc się z garstką swoich towarzyszów, wóǳ nareszcie dobił się do
nielicznego oczeku ącego nań wo ska.
Przed niemi cicha Wisła ciche toczyła wody, na wzgórku odrapane domostwo, poniże
wioska i drzew trocha… mie sce zwało się Macie owice. Na widok woǳa zbiegło się co
żyło z naczelników odǳiałów i otoczyło go radośnie. Ordyński, z smutnem ak wszyscy
prawie przeczuciem, przybył na stanowisko ostatnie, ale tu widok wo ska, weselsze twarze
dowóǳców i młoǳieży, niedokładne wieści zmnie sza ące liczbę luǳi i armat enerała
Fersena, emu ak innym wlały akąś otuchę.
Macie owicki dwór stary, murowany pałacyk na wzgórku nad rzeką sto ący, nosił
także na sobie ślady przechodów wo sk i wo ny; za ęto go na główną kwaterę dla naczelnego woǳa i sztabu, przy którym i nasz zna dował się Ordyński. Smutny był widok
te budowy co spoko nie sze pamiętała czasy, sal które nieraz brzmieć musiały weselem
po gospodarskim zno u, izb ǳiś ogołoconych ze wszystkiego pustych, z porozbĳanemi oknami, z na pół wyłamanemi drzwiami, potrzaskaną i popaloną podłogą, zimnych,
wilgotnych, opuszczonych ak kaplica grobowa. W górne części dworu w ednym z poko ów wisiały eszcze na ścianach wysoko portrety Macie owskich i Zamo skich, ale ani
eden z nich całym nie pozostał, kawałami powyszarpywano z nich płótno, powystrzeliwano oczy, porozcinano piersi, a to pośmiertne męczeństwo znów oczy uderzało ak akaś
wróżba złowroga. Z okien te sali właśnie widać było obóz Fersena szeroko rozciągniony:
ognie porozpalane pod blizkim lasem, namiot naczelnika, zielone wozy artyler i i tłum
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niepoliczony wo ownika. Wiatr niekiedy przynosił ztamtąd osłabły odgłos bĳących na
capstrzyk bębnów i hura! żołnierzy.
Na równinie podedworem skupiła się w cichości garść ludu naczelnego woǳa, złożona
i ze starego wprawnie szego żołnierza i z świeże a niezna ące ognia milic i, które większa
część w kosy tylko, toporki i lada aką broń zaopatrzona była. Zdawało się, że na pierwszych
na więce rachować było można, a druǳy ledwie lik stanowić mogli — ale któż kiedy
przewiǳi utro i zgadnie człowieka?
Całą noc prawie mało zażywszy spoczynku, wszyscy choǳili po wzgórzu myśląc i rozprawia ąc o dniu utrze szym, który niechybną zapowiadał potyczkę. Jenerałowie Kniaziewicz, Sierakowski, Kamiński, brygad er Kopeć, pułkownik Wo ciechowski chmurne
twarzy i niewesołe mowy, nareszcie Ursyn dowoǳący milic ą brzeską, w kupki się zbiwszy, rozglądali pozyc ą, usiłu ąc ciemność przeciąć okiem, a przyszłość myślą niespoko ną
odgadnąć. Rozmowa ich cicha, nie przerywała milczenia wśród którego dochoǳił szmer
obozowy i rżenie koni z równiny; na niebie ołowianem uparcie nad tą garścią wo owników krążyło z uprzykrzonem krakaniem stado czarnych kruków. Tym duszom pragnącym przepowiedni, zesłał Bóg zwiastunów śmierci, które odezwały się ak w stare pieśni
słowiańskie przedbo owym smutkiem.
Ordyński podniósł oczy i wskazał tę przelatu ącą chmurę brygad erowi Kopciowi.
— Co to znaczy? spytał wzdycha ąc.
— Zachciałeś waćpan, odparł Kopeć rusza ąc ramionami, chociaż sam splunął nie rad
z awisku — wrony na słotę kraczą; a aki z waści tchórz!
To powieǳiawszy zatarł ręce i rozśmiał się choć z przymusem.
Tchórzem ednak nie był Ordyński i nieraz uż dał tego dowody w ciągu lat kilku, ale
teraz doznawał tego przykrego uczucia oǳiera ącego z naǳiei, któremu człowiek całą siłą
ducha oprzeć się nie umie, kiedy nań padnie z góry. Sen go nie brał, usiąść nie mógł,
akiś niepokó gnał go z mie sca na mie sce. Szczęściem zawołano go do woǳa i użyto
go do ekspedyc i pism, które znów wysyłano do Ponińskiego — przesieǳiał więc nad
papierem, nie myśląc w tem odrętwieniu moralnem, dla którego mechaniczne za ęcie
est dobroǳie stwem.
Dnieć poczynało nareszcie po długie nad miarę nocy, ruszyły się wo ska w obozach,
a od Fersena ozwały się o świcie bębny i muzyka, i kolumny wo sk ego wnet ak mrowie ruszać się poczęły, widocznie usiłu ąc garść na wzgórzu oszańcowu ącą się otoczyć,
rozciąć i zewsząd osaczyć. Ordyński na pierwszy odgłos trąbki oǳyskał życie, zapał, naǳie ę, pchnął papiery ze stołem i ochoczo rzucił się na konia, bo uż stawano do bo u.
Przeznaczony on został wraz z kilką innymi do roznoszenia rozkazów, to est, do edne
z na niebezpiecznie szych funkc i, gdyż zwykle rozkazy idą w stronę zagrożoną i prowaǳą
przez grad kul, a niosący e niemogąc walczyć, na śmierć leci bezbronny.
Nim się wo sko po krótkim spoczynku miało czas w porządne zebrać szyki, uż Fersen
ruszył usiłu ąc e ob ąć, i wielkiemi ǳiałami swemi zdala dokuczać mu począł. Kule ego
co chwila rozbĳały drzewa i gruchotały budowle upada ące z trzaskiem, wyrywały ziemię,
waliły płoty, a edna z nich o mało nie zabiła samego woǳa świsnąwszy o kilka kroków
od niego i obrzuciwszy go wyoraną ziemią. ǲiała ego wo sk nielicznych, mnie szego
kalibru, czekać musiały zbliżenia się oblega ących, by się odstrzeliwać skutecznie; zawarczały nareszcie gdy przyszli na cel, i poczęły utrudniać nie mało pochód odǳiału Fersena,
który przez błota i trzęsawiska zarzuca ąc e faszynami, powoli ale uparcie drogę sobie torował. Ordyński, w chwili gdy się uż bó rozpoczynał w pierwszych piechoty szeregach,
wysłany do azdy pułkownika Wo ciechowskiego, sto ące eszcze i nieużyte w rezerwie,
potem do piechoty brzeskie , wciąż w ogniu, sam uż rozogniony, biegał wśród rozpoczęte walki, którą co chwila sama liczba rozstrzygnąć musiała niechybnie. Na samo pierwsze
we rzenie, potężny odǳiał Fersena tak dalece przewyższał garść ludu zebraną na wzgórku
u dworu i równinie pod laskiem, że tylko rozpaczliwa odwaga wątpić mogła o wygrane .
We wszystkich zapał był wielki, szedł on z piersi woǳa, który nim umiał natchnąć
bliższych i rozpromieniał się wkoło, ale słabł tam gǳie wpływ ego nie dochoǳił. Walka
rozpoczęta ze stron obu wzmogła się i stała zaciętym bo em, zamięszanie wkrótce ą zakończyć miało. Niepostrzeżono na nieszczęście i nie opatrzono się aż nie rychło, że prawe
skrzydło zostało odcięte i otoczone; gdy w te że chwili posłany po azdę do Wo ciechow-
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skiego Ordyński, z rozkazem by szła do ataku, zdumiony usłyszał od niego tę obo ętną
odpowiedź:
— Powieǳ pan naczelnikowi, że a mó pułk odprowaǳam do Warszawy, winienem
luǳi moich oddać w całości królowi, który mi ich powierzył, noga by ich ztąd nie uszła.
— Panie pułkowniku — zawołał oburzony Ordyński — ale rozkaz woǳa! rozkaz
woǳa est wyraźny!
— Nie myślę darmo gubić luǳi — rzekł Wo ciechowski rusza ąc ramionami —
zresztą wieǳ waćpan że i a także mam rozkazy. — To mówiąc kazał zatrąbić na odwrót
i natychmiast ku Warszawie cofać się począł spiesznym marszem. Ordyński nie chciał
w początku wierzyć oczom ani uszom swoim, nareszcie przez grad kul pospieszył do
woǳa, który stał ak zdrętwiały, coraz smutnie sze wiadomości odbiera ąc od Sierakowskiego i innych dowódców.
— Woǳu! — zawołał Ordyński — pułk ułanów króla cofa się do Warszawy… inni
za nim uchoǳą!
— Na Boga zbiera cie panowie kogo można! płazu cie tych tchórzów! — ogniście
krzyknął wóǳ naczelny — a sam lecę w ogień, za mną! za mną! tu potrzeba zginąć ale
się nie zesromocić!
W tem nadbiegł brygad er Kopeć.
— Naczelniku! — rzekł — na miłość Boga uchodź, przegraliśmy na głowę, przegrali!
— Chyba ci się w głowie przewraca! Naprzód zawołał wóǳ, naprzód mości panowie
i eśliśmy przegrali — to tembarǳie naprzód! Gińmy za tych co ginąć nie umieli!
To mówiąc spiął konia ostrogami i rzucił się zapamiętale w na gorętszy bó na prawem
skrzydle, a Kopeć, Drzewiecki i Ordyński poszli za nim, zagrzani myślą poczciwe śmierci
lub ocalenia woǳa.
Michałowi zabiło serce, cała przeszłość mignęła się różnobarwnym przed oczyma obrazem, pożegnanie zdaleka posłał Annie… Ale uż i myśleć nie mógł wśród huku, zamięszania i wrzawy w które się zna dował, tnąc i siekąc na wszystkie strony; nagle uczuł
ciepło rozchoǳące się po piersi i rozlewa ące po nie , rozpiął mundur, włożył rękę i dobył ą zakrwawioną, a w te że chwili prawie padł na ziemię wraz z koniem. Kula kozacka
przeszyła go z prawego boku.
Tak dla niego, z zamknięciem omglonych oczu, skończyła się Macie owicka potrzeba,
a owe przepowiednie wieszcze, pierścienia i kruków, ziściły się wszystkie. Na ǳielnie si,
eśli nie śmierć, to rany ciężkie i długą znaleźli tu niewolę, a i krukom dość było pastwy.
Gdy oczy otworzył Ordyński, u rzał się znowu w Macie owickim dworze, w sieni puste , na garści słomy, a przy nim krzątało się kilku oﬁcerów rosy skich, pułkownik Tołsto ,
Ursyn z ręką na temblaku, cały podarty i oszarpany, a krwią zeschłą okryty Drzewiecki.
— Co to est? gǳie esteśmy? gǳie wóǳ? — spytał otwiera ąc powieki.
— Ży e! ciężko ranny! w niewoli! — szepnął Ursyn.
— Cóż się stało ze mną? gǳiem a był?
— Leżałeś na placu ranny i bez pamięci, teraz nie pora ci to tłómaczyć, da felczerowi
opatrzyć ranę, boś dużo krwi stracił.
Opowieǳieli mu potem towarzysze, ak nieprzytomny i niemal uż nieżywy leżał na
pobo owisku, gdy Drzewiecki z pułkownikiem Tołsto szuka ąc woǳa wśród trupów,
plac ogląda ąc i na niego traﬁli; a postrzegłszy że ży e eszcze, kazano go kozakom przenieść do dworu, gǳie powoli zmysły oǳyskał. Rany Ordyńskiego były ciężkie, ale nie
wystawiały go na niebezpieczeństwo; główną ta, którą otrzymał postrzałem w bok prawy, kula daleka może rozszarpała ciało nie nadweręża ąc kości po których się ośliznęła,
stracił tylko krwi wiele. Cięty eszcze czy uderzony w głowę, rozbitą miał na nie skórę
i w upadku zgniecioną rękę, ale razem wzięte wszystkie te rany nie okazały się straszne.
Więźniowie wo enni dni kilka eszcze zatrzymani zostali w Macie owicach, zkąd Ordyński po opatrzeniu ran, wraz z innymi dostał pozwolenie zgłoszenia się do Warszawy,
i choć cuǳą ręką napisał do O ca Spiryd ona i do Anny, ozna mu ąc im o losie swoim
i żegna ąc ich, bo się spoǳiewał długich lat niewoli.
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Minęły znowu lat kilka od opisanych wypadków. — Było to pięknego poranku esieni, na
ǳieǳiniec pustego dworu w Głuszy za eżdżało kilka powozów upakowanych, z dalekie
widać przybywa ących podróży.
Jeśli sobie czytelnik przypomnieć zechce opis tego wspaniałego pałacu w pierwszych
rozǳiałach nasze powieści, a spoǳiewa go u rzeć akim był naówczas gdy króla adącego
do Kaniowa przy mował, omyli się barǳo. Nigǳie może czas nie niszczy tak szybko ak
u nas — bo mu i klimat pomaga i luǳie. Nie do poznania był pałac ów, arcyǳieło
smaku, ǳiś budowa na pozór zestarzała, z tynków odarta, z mnóstwem powybĳanych
okien, z drzwiami połupanemi, posztukowanemi i na nieforemne zamkniętemi skoble
i kłódki.
Bruki ǳieǳińca i alei zarastały trawą i chwastami, wśród których pasły się swobodnie
stada cieląt, świń, indyków i koni w na lepsze zgoǳie, ledwie kiedy niekiedy wierzgnieniem i krzykiem przerywane . Piękne zagrody pogniłe były i połamane, kamienne posągi
pogruchotane, zzieleniały od mchów które na nich porosły. Nawet stare ucierpiały drzewa, bo e wiatr i luǳie poobłamywali, a na lipach świeciły żółte rany zadane przez chciwych łubu wieśniaków. Sterczały kaleki gałęzie nielitościwie poodtrącane siekierą. Owa
auster a, w które wo ewoda z podczaszyną oczekiwali na Poniatowskiego, była uż pustką
bez dachu, osmaloną i czarną, a w ednym e tylko kątku żyd pod słomianą mieścił się
strzechą.
W oﬁcynach pałacu poza mowali sobie poko e proszeni i nieproszeni goście, a dowodem ich osiedlenia były różne u drzwi, okien i ścian dodatki poprzywieszane i poprzybĳane dosyć malowniczo ale barǳo nieporządnie. Żadna fórtka i brama nie choǳiła
na zawiasach, a gǳie ich całkiem brakło, kawałek z płota plecionki suwał się, ako tako
zasłania ąc nie pański ogród ale czy ąś grzędę na nim zdobytą. Tak ǳiwnie teraz i smutno
wyglądała piękna Głusza.
Ale też od wy azdu podczaszyne , od śmierci tego ducha opiekuńczego, który tu ład
i dostatek trzymał w drżących rękach i błogosławił domostwu nieustanną modlitwą, nie
było uż nikogo coby pomyślał o utrze, coby się potroszczył o zachowanie pracy luǳkie
i darów Bożych. Rabowali z kolei rządcy, ǳierżawcy, plenipotenci, słuǳy, co żyło, tak, że
mie scami ze słupów parkanu cegły nabierano na piece do chat, a ogrodowem drzewem
palono sobie na regularnie .
Władał tu Lebieǳiński na chwilę, po nim przy echał był Cerulli do mniemanego
swego ǳieǳictwa i przeszedł się po pustych salach marząc o swo em państwie przyszłem, ale mu ego przeciwnik taki tumult i oblężenie wierzycieli, zastawników, woźnych
i sąsiadów z pretens ami spęǳił, że w tyǳień ak niepyszny uciekać musiał, głowę straciwszy.
Byli późnie ǳierżawcy, z których każdy wolał oﬁcynę, ale pałac oǳierał, bo tam nie
liczone i nie spisane sprzęty, na łasce przybyszów zosta ące, brać się dawały bez oporu.
Brano więc co było można, co kto chciał i zażądał, aż do lepszych szyb w oknach, które
gontami pozałatywano. Odarto i blachę z dachów przykrywa ąc e słomą, i posaǳki z sal,
i zwierciadła ze ścian, pustkę powoli robiąc z wykwintne sieǳiby pańskie .
Po ostatnie bitwie Macie owickie , wzięty w niewolę Ordyński, poszedł z innymi
więźniami przez Wołyń, do głębi Ros i będąc przeznaczony, ale w Zasławiu, staraniem
mnogich krewnych i poręczycieli, uwolniony został, a następnie przez O. Spiryd ona
i Anusię dla wyleczenia się z ran wysłanym do wód zagranicznych. Już naówczas Głusza,
choć o tem nie wieǳiał Ordyński, do Anny Sienińskie należała. Lebieǳiński umarł był
przed rokiem, Cerullego twarde okoliczności zmusiły wynieść się szybko z kra u; sprawę
powierzono uczciwemu i zręcznemu prawnikowi, który od Włocha prawo do ma ętności
nabył za barǳo niewielką opłatę.
Wielcy to lekarze ducha — praca, znó i nieszczęście — trudno ǳiś poznać było
Michała, tak się na korzyść swo ę odmienił.
W innem kole znalazłszy się Ordyński i innym też stać się musiał. — Uczuł że stoi na
droǳe które się nigdy wstyǳić nie bęǳie, a wspomnienie e poniesie razem z pamiątkami ǳieciństwa do siwych włosów i grobu. Zahartował duszę i ciało, podniósł umysł
obcowaniem z ludźmi, których każde słowo tchnęło wyższem uczuciem i surowym na
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świat poglądem; po ął piękności oﬁary, wielkość powołania luǳkiego, a w sercu odezwała się żyłka rycerska, którą tylko żywot pierwszy odrętwił na chwilę. Życie wo skowe
poczęło dlań mieć urok którego się w niem nie spoǳiewał — ta wrzawa, ten niepokó ,
ta niepewność utra, bo e, utarczki, długie pochody, ranki obozowe, nocne na straży,
uśmiechnęły się doń wǳiękiem pełnym poez i i wzniosłości. Nigdy w swem życiu pierwszem nie doznał uciech tak czystych a tak silnych, po którychby żadnego nie pozostało
mętu. Z myślą o Anusi, z naǳie ą utra, szedł weselszy coraz, aż wreszcie pieśnią wo acką otwarły mu się usta — czuł się spoko nym, oczyszczonym, godnie szym e i siebie.
Czasem kilka słów od nie , błogosławieństwo ks. Spiryd ona, przysłana przez nich aka
rzewna a strzelista konfederacka modlitewka, rozgrzały go i sił nowych dodały.
Nieszczęściem przez tych lat kilka, choć go los razy kilka zbliżał do stolicy, choć raz
mu nawet w nie być dozwolił, nie mógł zobaczyć Anny, mĳał e okno posłuszny, by
rozkazu woǳa nie zdraǳić. Teraz dopiero po tylu zmianach, po odroǳeniu do nowego
życia, powracał wreszcie marząc, że mu uż wolno bęǳie spocząć i być szczęśliwym. Tysiące myśli i nowych pro ektów snuły mu się po głowie, ale o Głuszy dumać nawet nie
śmiał. Chciał gǳieś z pomocą krewnych kupić maleńką wioseczkę w kątku, w lasach, na
ustroniu, by uż na Wołyń nie wracać. Z tem echał do Warszawy z wód, a gdy u rzał znów
siną Wisłę i wieże stolicy i zamczysko uż puste, ak gniazdo orle, z którego ostatni wróbel wyleciał, i gród co tyle pożarł ego życia; zamgliły mu się oczy, westchnął dotknięty
swo em i innych nieszczęściem. Konie choć biegły żywo, zdawały się nielitościwie wlec
po wyciąga ące się na przekorę droǳe.
Spo rzawszy na most, przypomniał sobie ze łzami uroczystą chwilę, gdy tu szukał
śmierci po rozpuście i rozpaczy — nareszcie trąbka rozległa się na Bednarskie ulicy,
a Anna, nie wiem akiem przeczuciem, wybiegła przed bramę.
Czuła że on eǳie, choć poznać go nie śmiała; skoczył ku nie Ordyński i niemem
uściśnieniem ręki powitał, bo przemówić nie mógł. Drżeli obo e patrząc na siebie, szukaąc na swych twarzach śladów lat co im zbiegły na ciężkie próbie oczekiwania, tęsknoty
i walki. Anna była zawsze tem pięknem ǳiewczęciem, które podczaszyc w Głuszy pożegnał; ale na te twarzy troska i niepokó wypiętnowały także swo e prze ście, i ona
zmężniała niemi, do rzała, oblekło się łzą we rzenie, uśmiech był smutnie szy, chmurką
nawisło czołe białe. Michał do rzał, postarzał może, ale odświeżył się bo em, i twarz krwią
obmyta, znów się rumieńcem pokryła, tą utrzenką młodości.
Tak ledwie śmie ąc przemówić do siebie, weszli razem do izdebki, w które przez lat
tych kilka nic się nie odmieniło. Ławy, stoliki, obrazki, wszystko to było ak wczora. Dla
nieżywych czas nie płynie.
Pani Wąchorska rozpływała się we łzach u rzawszy Ordyńskiego.
— A O. Spiryd on? — spytał Michał.
— Biedny staruszek posunął się barǳo, ale o kĳu włóczy się eszcze — odpowieǳiała
Anna. — W przeszłym roku, po ślizgocie idąc do chorego nogę złamał, a że staremu
i trochę niecierpliwemu do pracy trudno się było dobrze wyleczyć, eszcze mu zostały
ślady tego nieszczęśliwego przypadku.
Naza utrz, cały wieczór spęǳiwszy z Anną, Ordyński poszedł na ranną mszę do kapucynów. Traﬁł że ą właśnie O. Spiryd on odprawiał: pokląkł i wysłuchał e nabożnie,
a wspomnienia cisnące się tłumnie nie edną łzę wywołały. Przy błogosławieństwie ostatniem poznał go widać starzec, bo mu ręka zadrżała i długo ą wyciągnioną nad głową
wo aka zatrzymał.
Z zakryst i powiódł go z sobą do celi zakonnik, tak wesół i rad, że mu się od żartów
usta nie zamykały. Łzy ciągle miał na powiekach, a wesołość na wargach. Długo tam,
długo trwała pierwsza rozmowa, w które całe swe ǳie e zebrać musiał Ordyński, a gdy
przyszło do Macie owickie bitwy, szczegółów o nie nastarczyć mu nie mógł.
W kilka dni potem, po mszy św. w kościele kapucynów, ten sam starzec błogosławił
wzruszony Annie i Michałowi, a nauki które był dla nich przygotował, łzy mu i uczucie
dokończyć nie dały.
Po ślubie, Anna oddała zǳiwionemu Ordyńskiemu akt nabycia Głuszy i pożegnawszy
staruszka, który nadrabiał fantaz ą i uśmiecha ąc się krzyżyki za niemi kreślił, wy echali
na Wołyń obo e.
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Ze smutkiem akimś u rzeli przed sobą tę ruinę tylu wspomnień pełną, i łzy znowu dobyły się gdy u rzeli straszliwe zmiany akie wprędce czas i luǳie dokonali. Obo e
z Anną pocieszali się wśród tego zniszczenia, wskazu ąc sobie mie sca gǳie w ǳieciństwie bawili się razem, ławkę na które siadała z niemi starościna, drzewa pod któremi
były ich ǳiecinne ogródki.
W te bez-pańskie pustce ledwie się dowołano człowieka z kluczami, i weszli naprzód
modlić się do poko ów starościne .
Te, nie wiem akim trafem poszanowane, nie tknięte, pozostały prawie ak były, gdy
Anna z o cem opuszczała Głuszę. Znaleźli eszcze stare krzesło z poduszkami przy stole
okrytym pyłem, i kilka sprzęcików staruszki. Na ścianie, z przestrachem prawie, u rzał
Michał wiszący obraz swego patrona, który tu Anna po nabyciu zaraz przesłała; ale przestrach ten powiększył się eszcze gdy zbliżywszy się u rzał że twarz szatana, co go tak
przerażała, znikła… Lucyfer leżał z głową odwróconą, i dwa tylko czarne rogi sterczące
na nie , z ciemnego tła wystawały. Na obrazie wszakże nie było śladu poprawy, zamalowania, restaurac i; milcząc przeszli i skierowali się ku pałacowi.
Na progu znów zacofali się obo e. — Śliczny ten salon, gabinety, poko e, pooǳierane,
poobĳane, zaciekłe, bez posaǳek, nagie, wyglądały ak po wo nie, choć ich nieprzy aciel
nie dotknął. Tylko resztki bogów Olimpu i tancerek herkulańskich skakały eszcze na
ścianach, edni bez nóg, bez głów druǳy… W pośrodku samym, na słomianych matach,
suszył ktoś sobie owoce.
Ani śladu bogatych sprzętów, kosztowności i ǳieł sztuki. W galer i wisiały krzywo
kilka ram potłuczonych, a w muzeum stał pogięty szaﬂik blaszany, w bibliotece trochę
okładek, pułki niecałe i garściami pyłu znaleźli. Oranżer a zmieniła się w akiś skład gratów
zatęchły, tylko na końcu e akimś osobliwszym trafem ocalały resztki przyborów, które
ustawił Labe Poinsot na przy ęcie królewskie. Nikt ich ztamtąd nie ruszył. Na ścianie
nawet wisiał eszcze eden wyschły wieniec, żółty, zapylony i szydersko zmalały.
— Chodźmy ztąd kochana Anno! — rzekł Ordyński — co przeszło nie powróci! my
myślmy byśmo sobie nowe i trwalsze zbudowali utro, łzy nasze nie odżywią tego co na
wieki umarło‼
–, Hubin–Żytomierz.
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