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Dywiz a generała Za ączka, czyli tak zwana legia północna, poǳielona została na trzy
brygady. Pierwsza z nich, pod dowóǳtwem generała Fiszera, składała się z regimentu
piechoty zapożyczonego z dywiz i trzecie , z pierwszego regimentu kawalerii krakowskie i czterech sztuk armat sześciofuntowych. Część te siły, pod bezpośrednią komendą
generała Fiszera, udała się była w lutym na pomoc generałowi Dąbrowskiemu i wzięła
uǳiał w wyprawie na Tczew, późnie w marcu przeszła Wisłę i wróciła do swe komendy.
Druga brygada legii północne słuchała rozkazu generała Izydora Krasińskiego, poprzednio komendanta wszystkie azdy rycerstwa. Składały ą: regiment trzeci piechoty i pułk
kawalerii krakowskie z dwiema armatami czterofuntowymi. Brygadą trzecią dowoǳił
generał Wołodkiewicz, a miał pod sobą regiment czwarty piechoty, drugi kawalerii i dwa
ǳiała czterofuntowe. Wszystka ogółem artyleria te dywiz i zostawała pod dowóǳtwem
i sprawą szefa szwadronu Chopina.
Krzysztof Cedro nie wyszedł ze swego szeregu. Po zaprowaǳeniu nowe organizac i
znalazł się w drugie brygaǳie generała Krasińskiego. Pułki te stały w Toruniu do  lutego  roku. Wyruszywszy stamtąd przeszły Wisłę i pociągnęły w marsz na Pokrzywno
(Engelsburg) i Niborg (Neydenburg), gǳie generał Za ączek pozostał aż do dnia  maa, nieznaczny biorąc uǳiał w akc i. W okolicy Niborga stały naokół wysunięte bataliony
piechoty i kompanie azdy. W Malǳe stał batalion piechoty,  koni kawalery skich
i edna armata heska; Dębowca strzegł drugi batalion piechoty i  koni; w mie scowości zwane Kot było  koni i druga armata heska; w Przysowie  koni, w Omulcu ,
wreszcie dwanaście koni rozmieszczono mięǳy Omulcem a Orłowem. Siła kawalery ska
tworzyła łańcuch zakrywa ący posterunek główny i osłaniała wszystkie drogi.
Skoro tylko rozlokowano wo sko po chatach, budowlach i w ogóle pod dachem, a dla
koni urząǳono w stodołach i wozowniach gróǳe, zaczęły się napaści lotne konnicy nieprzy aciela oraz pod azdowania odwetowe ze strony polskie . Krzysztof Cedro znalazł się
w Kocie na początku marca. Ga koś wyszykował tu dla konia dobre pomieszczenie, a niezły siennik na pryczy w alkierzu wieśniaka. Zrazu wszystko szło po dawnemu: musztry,
egzercerunki, ćwiczenia gimnastyczne. Ale uż po upływie dwóch tygodni zaczęły się
czasy niespoko ne. Konnica nieprzy acielska wpadała do wsi w nocy, nad ranem, pod
wieczór, w południe i przy śniadaniu, z wrzaskiem i gwizdaniem mknęła ulicami i gubiła
się w zimowe szaruǳe. Ga koś szczególnie lubił zabawy z tymi wo akami.
W dniu  marca o zmierzchu zdarzył się właśnie eden z takich napadów. Co na mnie cztery seciny eźdźców nieprzy acielskich wpadły do wsi i usiłowały ą podpalić
z czterech rogów. Podpułkownik Skalski kazał trąbić gwałtownie „na koń” i w mgnieniu
oka cała siła posterunku rzuciła się na napastników. Atak był odparty równie szybko, ak
się zaczął. Krzysztof pęǳił za innymi w mroku pada ącego wieczora, wiǳiał nawet przed
sobą konnego brodacza, ale pomimo całe siły konia dopaść go nie mógł.
Po zebraniu się sił obronnych uraǳiła starszyzna wykonać niezwłocznie pod azd.
Okrzyknięto w szeregach, że kto na ochotnika chce do wyprawy należeć, ma się zgłosić
do pułku Dąbrowskiego. Ga koś z Cedrą poszli wraz na ochotnika. Dowoǳił pułkownik
Sienkiewicz. Szli poǳieleni na partie, ciemną nocą, polami, w nieznanym zgoła kierunku. Z dala pod leśnym wzgórzem u rzeli ognie, toteż obeszli e całe w promieniu kilkuwiorstowym, wertepem a moczarem. Napadli z boku z północne strony. Odǳiałem,
w którym się Krzysztof zna dował, dowoǳił rotmistrz Zaborowski. Byli tu w kawalerii krakowskie porucznicy: Gontkiewicz, Wychliński, Szymański i Rzeciszewski. Cedro
znał ich wszystkich eszcze z Siewierza. Jechali w głuchym milczeniu aż do chwili stanowcze . Krzysztof nie mógł zrozumieć nic a nic z całe te wyprawy. Na barǳie był
zdumiony, kiedy porucznik Wychliński spiął nagle konia i rzucił się naprzód z takim
wrzaskiem, zażywaniem pałasza i mocnych słów komendy, akby go wściekły pies napadł.
Natychmiast wszyscy uczynili to samo, nie wieǳąc, o co choǳi. Jazda ochotnicza rzuciła
się naprzód z lancami i wpadła mięǳy tle ące ogniska na luǳi rozespanych, którzy się
zrywali z ziemi i siadali na koń wśród wrzasków, przekleństw i strzałów.
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Zwycięstwo nad ową półsenną zgra ą nie przyszło ednak z łatwością. Z głębokiego
mroku wypadli sformowani w lotne odǳiały. Wszczęła się walka na lance i piki, starcia mokrych koni i czarnych luǳi, bitwa w ciemności. Tam i sam wśród ognisk gonili
się eźdźcy na oko i z wrzaskiem wysaǳali z siodeł. Tam to oﬁcer Zaleski, dowoǳący
kompanią azdy kaliskie , w oczach żołnierzy od razu salwował się ucieczką, i tak dalece
zdecydowaną, że Ga koś wstrzymał konia. Splunął za nim w ciemność raz, splunął drugi
raz eszcze dale , i tego nie było mu dosyć. Trzeci raz splunął w garść, chwycił nią edlca
szabli i dopiero! W trakcie utarczki świt nastał. W błękitnym mroku zimowym rozległ
się szybki szczęk i trzask lanc, wzmogły się śmiertelne krzyki, stękanie koni i tętent skoków ich po żelazne gruǳie. Pod azd został panem obozowiska, kilkunastu koni, czterech
trupów i siedmiu rannych eńców. Tamci odrębu ąc się i strzela ąc ustąpili z pola i znikli
za lasem.
Nie upłynął eszcze tyǳień od tego wypadku, kiedy dywiz a przeżyła nowe wzruszenie
wo enne. Barǳki, szef szwadronu azdy kalisko-sieraǳko-wieluńskie , sto ące na droǳe
ku Szymanowu, odebrał od marszałka Masseny nagły rozkaz maszerowania bez zwłoki,
w kłus, pod Szczytno. Słychać było stamtąd strzały i łoskot bitwy. Szwadron, uszykowany
en bataille, ruszył z kopyta i zaraz, ustawiony obok dragonii ancuskie , rozwinął kolumnę
i atakował z lewego skrzydła. Utarczki trwały przez całą noc bez odpoczynku, wytchnienia
i popasu koni. Z rana, o goǳinie siódme , szef Barǳki atakował konnicę nieprzy acielską dla zakrycia re terady dywiz i ancuskie ze Szczytna. Przed południem nieprzy aciel
w sile blisko trzech tysięcy azdy uderzył forsownie na Kaliszan. Cugi pierzchnęły od razu
i szwadron o mało nie był oskrzydlony. Dowódca dywiz i przysłał rozkaz re terowania się,
co też wykonano z szybkością, precyz ą i, ak to mówią, z chwałą, a pod osłoną lasu i kilkuǳiesięciu piechurów ancuskich w nim ukrytych. Wielu oﬁcerów i żołnierzy w te
sprawie ǳielnie się spisało. Kapral Kwiatkowski dostał postrzał w bok, sam sobie kulę
kozikiem spomięǳy żeber wydłubał, ranę opatrzył, a z pola bitwy nie zeszedł. Toteż zaraz
następnego dnia fortragowany został na sierżanta. Kapitan Ostrowski świetnie oǳnaczył
się zarówno w chwili awansowania w akc i ak i podczas re terady, która poszła z chwałą.
Porucznicy Zabłocki i Krasuski byli ciężko ranieni.
W tyǳień późnie stosownie do planu wypracowanego przez generała Fiszera, wykonano atak na obozy zimowe nieprzy acielskie pod woǳą generałów Fiszera, Krasińskiego
i Męcińskiego. W te sprawie miała uǳiał kawaleria krakowska i kaliska, Poznańczycy
i Mazury. Pułkownik Godebski uprzątnął niebezpieczeństwa z boków postępu ące konnicy i niepokoił nieprzy aciela w sposób drażniący wysuwaniem oraz cofaniem azdy. Skoro się przeciwnik rzucał gwałtownie do pościgu, Godebski usiłował okrążyć go piechotą.
Kapitanowie Krzyżewski i Kreczmer przedarli się lasami aż pod Burdingen, a kiedy azda
polska wywabiła nieprzy aciela i, świadomie umyka ąc, skłoniła go, że się zapuścił za daleko, rozwinęli linię i rzucili się do walki na bagnety. Kapitanowie piechoty Dobrogoyski
i Tatarowicz torowali drogę pod Czarnym Piecem, zmaga ąc się bagnetem z nieprzy acielem, który zagraǳał dostęp do Jedwabny. Natarcie było silne i śmiałe, z trzech stron.
Cedro pierwszy raz w biały ǳień wiǳiał nieprzy aciół. Rwał w szeregu z nastawioną lancą i eden z pierwszych wpadł w uliczkę wie ską. Podpułkownik Skalski, dowoǳący siłą
zdąża ącą od strony Kota, wiǳiał Krakowian, ak szli w ogień z kopyta, a strzelców wǳiera ących się z nastawionym bagnetem pod konie nieprzy acielskie azdy. Spotkał ich też
wkrótce wielki zaszczyt, zostali przeznaczeni do kompanii wyborowych, które formował
właśnie z azdy krakowskie i z piechurów generał Izydor Krasiński. Cedro dostał szlu
pąsowe ze srebrnymi brzegami i o eden grosz więce gaży na ǳień oraz obowiązek pozostawania zawsze w służbie sztabu generała. Wybrani zostali do kompanii wyborowe
konne za wzięcie Jedwabny kaprale: Ga koś, Malczewski i Myśliński, żołnierze, prócz
Cedry: Suryn, Modliński, Karpiński, dwa bracia stry eczni Kuleszyńscy, Krasuski, Błeszyński, Leśniewski, Grabowski i Stefan Szynka. Furier Zwierkowski za okazane męstwo
otrzymał, prócz wyboru, zapewnienie pierwszego awansu, aki się okaże.
Aż do dwunastego ma a dywiz a nie otrzymała żadnego alarmu ącego rozkazu. Toteż
żywot e zewnętrzny ograniczał się drobnymi utarczkami i małymi pod azdy.
Dwunastego ma a rozbiegła się po posterunkach wieść-piorun, że pod Małgą załoga
została w pień wycięta. Luǳie zerwali się do oręża ak eden, ale rozkaz trzymał ich w pętaczce na mie scu. Przyszła wreszcie dokładna wiadomość z odǳiałem generała Fiszera,
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który choǳił napadniętym na odsiecz. Okazało się tedy, że na młynek pod Małgą, gǳie
konsystował odǳiałek złożony ze trzyǳiestu piechoty, napadła znaczna wataha nieprzyacielskie konnicy. Podpułkownik Krukowiecki, komenderu ący w same Małǳe, ruszył
tamtym na pomoc z odǳiałem  piechoty. Podchoǳącego uż do młynka nieprzy aciel
obskoczył ze wszech stron, w sile dwóch tysięcy. Krukowiecki ścisnął swo ą kolumnę,
sformował czworobok, utworzył ont z mężnie szych żołnierzy na wszystkie strony i zaciekle począł się bronić. Na wszelkie ataki i propozyc e poddania się odpowiadał salwami
wystrzałów i bagnetem. Walczył tym porządkiem przez półtrzecie goǳiny.
Z rozpaczliwego położenia wybawił go generał Fiszer, którego konnica uderzyła na
nieprzy aciół i rozegnała.
Krukowiecki miał  żołnierzy poległych i  ciężko ranionych. Nieprzy aciel utracił pułkownika, dwu oﬁcerów i około stu luǳi zabitych. Prawǳiwym męstwem, wytrwałością i rozsądkiem oǳnaczyli się młoǳi oﬁcerowie: kapitanowie Gras i Fontana,
porucznik Cybulski; podporucznik Braun du Laurans, Jakobowski i Zalewski. Kapral
Werbechowski i woltyżer Mamiński, obskoczeni przez tłum eźdźców, wyrwali trzem
z rąk piki i bronili się bagnetem ze stałością godną na starszych i na doświadczeńszych
wo aków.
Choǳiła w szeregach zazdrość i gorycz buǳąca wieść, że legia trzecia pod Giełgudem, który nią dowoǳił w zastępstwie woǳa ranionego na rynku tczewskim, oǳnacza
się świetnie pod Gdańskiem, że piechota pierwszego regimentu poszła aż nad morze,
pod Kołobrzeg… Wreszcie  ma a przeczytano legii wiadomość o poddaniu Gdańska
i o marszu, który legia Dąbrowskiego ma wykonać na wschód, w stronę Niemna, dla
połączenia się z Cesarzem.
Nareszcie i legia północna ruszyła się ze swego mie sca. ǲiesiątego czerwca stała
kwaterą w Ostraǳie, stoczyła potyczkę pod Rudą i Wałami, czyli Wallendorfem; następnego dnia ruszyła do Loken,  przyszła do Dobrego Miasta (Gutstadtu). Tuta w marszu
mięǳy Gutstadtem a Oelsee odebrano od ministra wo ny, ma ora wielkie armii, księcia
de Neufchâtel, akąś niezwycza ną wiadomość. ǲień to był upalny. Z kurzawy drożne
wynurzył się pęǳąc naprzeciwko kolumn oﬁcer ancuski z pocztowym. Obadwa na nikogo nie zwracali uwagi. Szli wprost na generała dywiz i i emu dopiero zwierzyli sekretny
papier.
Chwilę tylko ednak trwała ta emniczość. Wnet starsi oﬁcerowie w echali mięǳy
szeregi i czytali depeszę o wielkim zwycięstwie ydlanǳkim. Wo ska stały w milczeniu,
akoby zmartwiałe! Krzysztof Cedro słuchał te wieści nikie baśni. Łuǳiło mu się, że
słyszy na awie opowiadanie starego żołnierza, O rzyńskiego Mieczyka. Tak wszystko, ak
tamten zapowieǳiał prostą swą mową. Wszystko się spełniło co do oty. Zwierzył się
z tym wrażeniem Ga kosiowi, a ten tylko wąsiska rozgarnął:
— A no i akże! Toby żołnierz żołnierza nie rozumiał… Kapral by nie rozumiał Cesarza!
Każdy go tak samo rozumie, ak własną duszę. Nasze go ręce pcha ą i niosą tam przecie,
dokąd chcą, a ego dusza — to nasza dusza.
Nadeszły wnet i ustne wieści. Głosiły o śmiałych czynach dywiz i trzecie , o zdobyciu
przez nią dwu armat, o brawurze konnicy i zimne krwi piechoty, o tym wreszcie, że
„Generał-porucznik” znowu na polu ydlanǳkim odniósł ranę.
Teraz dywiz a Za ączka ruszyła forsownym krokiem do Rastenburga dla pościgu za
nieprzy acielem i połączenia się z legią trzecią. Niedawna kawaleria krakowska i poznańska była nieustannie na linii strzałów nieprzy acielskich, w polu, w awangarǳie. Krzysztof
Cedro znalazł się w końcu czerwca w Olecku,  lipca stanął w Hołynce około Sopoćkiń, w pobliżu uż Grodna. Tu z woli cesarza Francuzów Męciński, dowódca siły zbro ne
krakowskie , mianowany został pułkownikiem czwartego pułku azdy, a powstanie krakowskie przyłączono do tegoż czwartego pułku. Około  lipca przeczytano wo skom
wieść o poko u tylżyckim. Dywiz a Za ączka otrzymała rozkaz maszerowania ku Warszawie. Stanęła tam  sierpnia. Tegoż dnia wyszedł rozkaz generała dywiz i oświadcza ący,
że wszystka siła iǳie na stały i długotrwa ący pobyt do Kalisza.
Pokó tedy i koniec awantury…
Tak myślał młody Cedro. Miał stanąć, a racze zamieszkać w owym Kaliszu ako żołnierz czy wreszcie oﬁcer-bałaguła w czasie poko u. Przewidywał, że dni upływać mu będą
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Żołnierz, Przywódca

na grze w karcięta, w bilard czy domino, na próżniactwie, rozpuście i nudach w akie ś
resursie Pescarego, w towarzystwie kolegów, których wiǳiał tylu. Nie nęciło go to życie.
Dla takiego ideału porzucić starego o ca? Dla tego podeptać ego naǳie e i ułudy?
Dla tego przeżyć ów ǳień grudniowy? Nie, nigdy! Więc wrócić się do domu? Wrócić
ako rycerz, który wąchał uż proch, ale barǳo z daleka? który odbył konno dość szeroko
zakreśloną wycieczkę po kra u?… I to uż niemożliwe.
Wiǳiał on uż z dala wo nę, i wrosła weń, ak drzewo wrasta w ziemię niezmiernymi
korzeniami, pas a do wielkiego a mocnego czynu. Wrócić do cichych, rolniczych prac
z Trepką, do pracowitego snycerstwa wzorów kultury w twardym klocu kamiennym,
kiedy tuż obok, za lasami sąsiedniego powiatu, tworzą się ǳie e, łamią i rozstrzasku ą
kamienne tablice praw pisanych, spycha ą z przyciesi owe budynki i nowych plany misterne, z szatańskim sprytem wysnute, ze zdraǳieckiego mózgu urzędników, które był
w wiedeńskich poznał przedpoko ach?
Z Warszawy, która za tych dni była ak pełny ul, gdy weń wyro one pszczoły na pracę wraca ą, gǳie wszystkie siły ludu prężyły się niby moc człowieka w edne rozpętane
prawicy, w posępnym i gorzkim nastro u ducha wyruszył do Kalisza. Ciepłe były, łagodne, pod esienne noce. Gdy kolumny cicho i bezpiecznie ciągnęły od zmierzchu do rana
gościńcem, a wyborowa kompania azdy krakowskie szła w tropy swego woǳa, stary
wachmistrz Ga koś, dowoǳący tą kompanią, wnet szlusował do młodego i mamrotał
mu do ucha:
— Pokó , pada ą, na wieczny czas — i tyla.
— A no przecie czytali.
— Bęǳiemy to w onym Kaliszu stoić?
— Taki rozkaz.
— Śliczności my wo nę zwo owali, ani słowa!
— Da Pan Bóg doczekać… Jeszcze, eszcze… Dopieroć zucheleczek tyli ak gniazdo
skowronkowe.
— Do stu par diabłów! To a na musztrę mam eżdżać pod Grodno? Ja musztry nauczny. Lepie chyba Żydom gnó spod kóz wyrzucać… Abo babę po ąć, żeby człowiekowi
znaki obdarła i kopyścią po łbie praskała.
— Cicha cie, wachmistrz!
— Paniczu! Wiǳiał a się we Warszawie z ednym.
— No?
— To samo spod Kniaziewicza eszcze. Oba my z Neapolu przyśli, ino a wcześnie ,
bom głupszy i na śmierć mię dockliwiło, a tamto szelma — eden mur. Na Śląsko przyśli.
Świderski ich przyprowaǳił grosma or.
— Cóż to za broń?
— Z nadwiślańskie legii. Kamraty eszcze — chy — gǳie! Spod starego eszcze
kochanka. Gǳie takie nie bywały! Wszystkie bo e z Austriakiem, Hohenlinden, wielka
droga bez Szwa cary ze Sokolnickim. A potem w służbach cyzalpińskich. Oni ta wreszcie
pod króla Józefa pośli, a a się do ziemie wydarł.
— No, a teraz cóż z nimi?
— Pada mi ten kamrat: naszą starą neapolitańską legię od nowa sztyu ą. Jakisi książę
Hieronim w nich się pokochał.
— Co za książę Hieronim?
— A diabeł go ta rozezna, co on za eden! Książę Hieronim, powieǳiał, i tyla wiem.
Pewnie cesarski abo brat, abo zgoła szwagier.
— A za cóż to ich tak sobie ulubił ten Hieronim?
— Za co? A za to, co powiem. Wszystko mi kamrat porządkiem opowieǳiał, to i a
teraz paniczowi tym samym porządkiem wyłożę. Idą oni z ziemie włoskie , mo e ułany,
do Polski i przyśli na Śląsk o czysty, do Lignicy. Idą se traktem w sześćset koni nocnymi
porami, w ma u… Dopiero im po tylu leciech zapachnie ziemia… Była, powiadał ten
kamrat, góra znaczna w tych mie scach, to stamtąd pierwszy raz do rzeli daleki kra . Aże
chłop gadać nie mógł, ak se wspomniał, choć ta i twardy w sobie na potęgę! No, dobrze.
Jadą oni, adą gościńcem, noga za nogą, cicha noc, a ma się na świtanie. Szedł na szpicu
kapitana Fĳałkowskiego odǳiał. Aliści traktem pęǳi wprost na nich akisi oﬁcer wysoki
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Bitwa, Polak, Żołnierz,
Przywódca, Walka

ze sztabem. Wleciał obces mięǳy szeregi, patrzy po twarzach wielkimi oczyma, gorąco
od niego bĳe. — Coście są za edni luǳie? — pyta się — skądeście się tu z awili?
Kapitan Fĳałkowski mówi mu spoko nie: tak i tak, że są, powiada, eźdźce polskie,
że idą wprost z Neapolu do Lignicy. Dopiero ten generał odkrywa mu się i powiada,
że est nie kto inny, tylko sam Lefebvre-Desnouettes. — Przez Wszechmocnego Boga
esteście mi, powiada, na ratunek zesłani. Ja przecie z Prusakami bitwę pod Kunt toczę.
Samego mię tu, mówi, zostawili z Sasami, z Bawarami. Sasy mię podle zdraǳiły, nie chcą
się bić z Prusakami, a Bawary, choć się i bronią, ale rady dać nie mogą. A tu, powiada,
Wrocławia mogą dobywać, a we Wrocławiu książę Hieronim ma kwaterę. Brońcie mię,
Polacy!… Fĳałkowski mu rzecze na to: Dobra! Prusaków łupać — o e !
Pułk uż się był rozkwaterował w Lignicy, więc ino skoczą, zatrąbią wsiadanego: —
Na koń! Wiara myślała, że w mieście gore czy ki diabeł, bo o nieprzy aciołach nie słychać było w te stronie. Ale w siedem minut pułk stanął w strzemionach, ak mocny,
stary las dębowy. Wyszli w kłus traktem ku mie scu tak nazwanemu Jauer, a stamtąd na
rozsta ne drogi od Wrocławia i Lignice. Akuratnie nadciągną Prusacy do tego mie sca
pościgiem, a w wielkie sile. Mieli okrągłe pięć tysięcy doborowe piechoty, mieli armat
sztuk dwanaście, a oprócz tego huzarów swoich tabaczkowych szwadron, a oprócz tego
bośniackich pikinierów konnych to samo szwadron.
ǲień się robił. Generał Lefebvre stanął w pierwszym szeregu ułańskim. Szedł przy
nim kapitan Fortunat Skarżyński, a oprócz tego byli tam starzy zna omi: był Hupet, był
Szulc młodszy, a z poruczników — Rybałtowski, Błoński, ǲiurkiewicz, Ledóchowski,
był brat wachmistrz, stary wyga, Pruski i drugi Skarżyński. Pierwszy i trzeci szwadron
polski skrócił cugle. Broń do ataku! Runą w Prusactwo z kopyta, po polsku, co duchu w szkapach. Lancami psubratów — durch! Ich tam generał wystawił na pagórku
dwanaście swoich armat i dawa że w drugi a czwarty szwadron, co im z boku, polem,
zachoǳiły…
Ale gadki! W ednym momencie konnica pruska, dragony, huzary, bośniaki na łeb,
na szy ę, w drzazgi! Wgnietli toto impetem edno w drugie, że ich własne konie stłamsiły,
skłuli piechotę lancami, wyłupali ak oko dwanaście armat ze środka szyku i odstawili
w tył, poza swo ą linĳą, dwanaście wozów kiesonowych to samo, cztery tysiące piechurów
w niewolę i wszystkie, akie ino były, bagaże. Dowódca tych Prusaków, akisi ta Anhalt,
na koniu w te pędy uciok. Dwóch pacierzy by nie zmówił, uż ci było po całe batalii.
Broń piechurów w kozły złożona, eźdźcy na ziemi, łapy po boku. Nim się ǳień wysoki podniósł, uż ułani siadali na koń, żeby do Lignicy iść spać. Dopiero ak ze wszech
piersiów buchnie nasza pieśń! Za to wszystko ich ten Hieronim tak pokochał. Pó dą tera
gościńcami…
— Dokąd?
— Gościńcami, za Cesarzem.
— Ale dokąd?
— Bić się i tyla.
— Ga koś! Toć tu…
— E, mnie tu śmierǳi mięǳy onymi, z przeproszeniem, kapitanami, porucznikami,
a choćby też i pułkownikami. Panie odpuść! Pułkowniki… Nic ino pułkownik na pułkowniku, a za nim parobcy od gno u. Wiǳiałem przecie na własne oczy ednego, ak wziął
spychać kurek karabinowy garścią z góry, a tak szczerze, aż go i urwał. Pyta go się starszy
delikatnie, czemu nie strzyla: — A akże, pada tamten, bede strzyloł, kie mi się kurcoba
urwała?… Dopiero mu w batalii pokazu ą, że nie trza kurcoby z góry pchać, ino za cyngiel
leciuśko pociągnąć, to samo strzeli galanto. To się przecie tak zǳiwił i zamartwił, że mu
aże gęba otworem stanęła. Takie to chytre wo sko.
— Nie obmawia , nie obmawia , stary włóczykĳu!
— No, a ta idę do wiary, do swoich. Co mi tu za niewola ziewać z nudów! Z nas
kużdemu sto bitew stoi w pamięci. Taki se Pawlikowski! W trzecie eich kompanii służy
pod Fĳałkowskim. Sam, ucha, na syngieltona wziął w niewolę  Szwabów piechotnych.
To przecie wo ska się zaǳiwiły i od kra a do kra a trzęsły ze śmiechu. Chciał go Moreau,
generał dowoǳący, natychmiast oﬁcerem na placu mianować. — Natychmiast, powiada
mu, wǳiewa szlu, przypasu szablę oﬁcerską!… — A na to Pawlikowski eno ramionami wzruszył i powiada: — Ne se lir, ne se krir, ne pe oﬁsie… Nagraǳa że go! To mu
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dopiero karabin akisi ymuśny przysłali z okuciem ze śrebła i z napisami długimi we
ﬁglasach, ako że est rycerz nad rycerze… A bo to eden edyny? Kużden wiǳiał na oczy
świat szeroki, ziemię włoską, ziemię ancuską, Niemce, góry, morza, wielkich bohatyrów i straszne ǳieła wo enne. Cóż mnie po tym, żeby mi miał bele fąfel przewoǳić, co
eszcze od smrodu prochowego poczciwie nie kichnął!
— Taka to subordynac a!
— Jak eno do Kalisza przy ǳiewa, zaraz idę do szefa i wykładam. Tam i oni w tym
Kaliszu mieli mieć swo e dépôt. Dopóki my instruktorami — a no to uczę toto ciaciastwo
ǳień dnia. A tera pokó ! Wyborowa kompania — śmiech! Ja bym im pokazał wyborową
kompanią, toby się w mysie ǳiury zmieścili ze wstydu. Niechże ich ta uczy, kto umie.
A a nie dyrektor. My są rycerze. Ja bez wo aczki — ak siodło bez konia. Jeszcze bym się
rozpił albo, czego Boże zachowa , obabił…
Po chwili szeptał eszcze cisze :
— Paniczu! chodźwa se oba… Z was bęǳie rycerz. Przeciem wiǳiał waszą azdę
i złożenie. Od maleńkości woma noga stawała w strzemię. Zmarnu ą wa u te guwernery.
— Nie ma strachu.
— Jakom spo rzał na ubiór tamtego kamrata, na moderunek, na pałasz — Mary a!
— No?
— Takie same ma ą barwy, akie my eszcze w  roku we Vigevano dostali granat
z żółtym. Czapka na łbie wysoka, granatowa, sukienna, pikowana. Przy nie białe kordony.
Kita! Tyla! Na oncie ma półsłońce z orłem.
— Z akim?
— A diabli go ta wieǳą, z akim!
— Z ancuskim, bo to przecie nie polski pułk.
— Juści, pewno że z ancuskim, bo ze skarbu cesarskiego będą ǳień dnia ǳiesięć
su lenungu brali. — Orzeł, mówię, a nad nim dwie lance skrzyżowane. Ten eszcze mó
komiliton był z kompanii grenadierskie , to miał przy czapie kitę czerwoną ak ogień.
Kurtka na nim granatowa, Panie święty, ak ulał, a wyłogi, rabaty, wypustki i lampasy na paradnych spodniach precz wokół żółte. Guzików ma u kurty ǳiewięć okrągłych
a wypukłych. Huzarskie im tera guziki dali, odmienne od naszych dawnie szych. Spodnie
paradne ma do samych kostek, na buty wykładane, z dwoma lampasami żółtymi, a na
co ǳień ma ci znowu szare ra tuzy z ednym lampasem granatowym. Coǳienne ra tuzy
wǳiewamy, powiada, zimowym czasem na tamte paradne, a zapina ą się z boku nogi
na osiemnaście guzików. W deszcz, w plutę eǳiesz ak w futerale zapięty. Nie przemokniesz, choćbyś i chciał. Oﬁcer ma płaszcz granatowy, okrągły, z białym kołnierzem,
a żołnierz ma płaszcz biały, obﬁty, bez rękawów. Róg prawy zadasz na lewe ramię, toś
ak w kołdrę zawinięty. Trzy doby możesz na ulewnym deszczu stoić! Strasznie to piękny
stró … Żołnierz ma ci akselbanty z lewego ramienia, żeby mu w robocie lancą nie przeszkaǳały, oﬁcer ma e z prawego ramienia. Pendenty z białe skóry, klamry żółte. Na
pendent ma eszcze pas niciany w pręgi białe z granatowym. Oﬁcerski stró — ten by
dopiero paniczowi śpilował! Na paradę ma oﬁcer szar srebrne, ładownicę przez piersi.
Czapraki na siodłach ma ą ostro ścinane, z huzarska, granatowego koloru. Wypustki na
nich żółte, a galony znowu srebrne. Na tylnych rogach cesarzowa litera z koroną.
— Gada no: a lance akież?
— Lance ma ą niewysokie. Nie włócznia ci to, nie ǳida, nie pika, nie kopia husarska,
ino broń ścigła, prędka, do dłoni, do prawicy wraz. Letka! pięć łokci bęǳie miała. Jak
rosły chłop stanie w czapie, tylec na ziemi postawi u nogi, to ma chorągiewkę te lancy
nad samym denkiem czapy. Chorągiewki ma ą ako i my: gładkie, białe z czerwonym. Od
tylca ma lanca piękne okucie. Pośrodku ma temlak z białego rzemienia do zakładania na
przedramię. Przy obu strzemionach stoi otworem i czeka na tylec lancy tule ka, trokami
do puśliska przymocowana. Bĳe się w pałasze, to lancę rzuci w lewą tule kę. A pałasze
ma ą sieczne, z żółtymi edlcami. Temlaki przy nich z białe skóry… Paniczu, wam by
pasował okropnie ten lans erski stró !
— Próżno mi pochlebiasz.
— Po sprawiedliwości mówię… Abom to nie wiǳiał? Na koniu sieǳi, akby go
mutrami przykręcił, sam towarzysza obrząǳi, rozsiodła i okulbaczy ak rata , i eszcze
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Żołnierz, Stró

dotychczas nawet nie sierżant, ako że est niedba ący. Są w naszych szeregach takie niedba ące chłopy. Niemałom ich wiǳiał. Bĳe się na śmierć, kużden trud śmiertelny zniesie,
zginie bez ednego słowa. Choroba wie, co to za luǳie są takie! Nie ednegom uż, mówię,
napotkał we włoskich legiach, a dotychczas nie wiem, skąd się bierą.
A są i inne. Bęǳie ci echał na szkapie ak Żyd z obwarzankami, nie wie na żywy
Bóg, co zganić, a co pochwalić w glicie, ale od razu z niego kapitan, bo ma folwark
w te same paraﬁi co grosma or. A my mięǳy obcym narodem szewrony brali. Dopiero
akeś czterem, piąci nac om pokazał sarmackie męstwo, a na starszych wiarusów zdumiał,
że apy rozǳiawiali i szmer szedł mięǳy pułkami, dopiero akeś dobre imię a honor
całego legionu podwyższył walnym uczynkiem, dopiero ci ten galonik naszyć kazali. Nasze
sztaboﬁcery z proste wiary wyrosły. Paniczu, chodźwa w lans ery!
— Cicho!
— Co náma! Abo nam to potrza złota — pienięǳy? Za ten grosz mieǳiany lenungu
wszęǳie kupi torbę obroku, wiązeczkę siana, skibę chleba. Wszęǳie wedle białych gościńców studnię napotka. A nieraz, prosty eźǳiec cesarski, takie wina pĳesz ǳbanem,
akich królowie skąpią królom na ucztach…
— Ale dokądże to chcesz iść, stary wariacie?
— Dopókąd on, paniczu, świata ak się patrzy nie oporząǳi, wara náma ze strzemienia nogę wywłóczyć! Gǳie on, tam i my. On zażywa wczasu-spoko u — i nasza wiara
śpi. A skoro on na koń siada, bęǳiemyż to spać? Tak starzy powiadali. Nie bele kto,
paniczu! Tacy, co uż padli w krwawym bo u twarzą na ziemię, a teraz w obcych ziemiach
bez krzyża-pamięci i bez imienia leżą. Aboby to mogło tak być, żeby w tym żadne sprawiedliwości nie było? Po obcych piachach one trupy rozwleczone na darmo? Abo my to
nie przyśli do swych strzech, w te lasy, gǳie ino trza? Z końca świata my przyśli, bo słowem woǳowym przysiągł. Obe ǳiemy ziemię het — precz, porządek zrobimy i dopiero
znowu do ziemie, ale uż wtedy ostatni raz na dobre. Tak starzy powiadali…
Natarczywe podszepty starego wachmistrza były dla Cedry ową wagą śruciny, która
czułą szalę przechyla. Niezwyciężony wstręt do obłudy życia wiedeńskiego, gǳie zmiażdżona duma szarpała duszę na strzępy — popychał do kra u prostackich marzeń żołnierza.
W Kaliszu obadwa z Ga kosiem podali się o uwolnienie z rycerstwa i prosili o translokac ę do lans erów. Długo ich odwoǳono od tego kroku, wynikły różne korowody
służbowe, ale koniec końców w paźǳierniku przedostali się do twierǳy w Koźlu, gǳie
się szwadron lans erów, złożony ze starych legionowych wiarusów, zna dował. Był to
tłum wąsalów, ogorzałych wy adaczów, mocarzów, cyników i poszukiwaczy wszelkiego
roǳa u awantur. Cedro musiał się tęgo wkupić do glitu i na eść rozmaitych szykan, nim
go przy ęto. Stare wygi niechętnie wiǳiały mięǳy sobą młokosów, a osobliwie „cnotliwych”, entuz astów. Za to dla Ga kosia znalazło się mie sce otwarte i naǳie a prędkiego
awansu.
W początkach zimy przyszedł rozkaz wyruszenia ze Śląska i maszerowania do Osnabrücku, gǳie była kwatera pułkownika tego regimentu — Jana Konopki. Stamtąd wymaszerowano do Westfalii. W Erfurcie kompanie, z różnych stron przybywa ące, otrzymały ednosta ne umundurowanie i wszystkie w tym mieście przepęǳiły zimę. Znaleźli się tam oﬁcerowie wyżsi i niżsi, zgromaǳeni spod różnych znaków, starsi i młodsi, wywoǳący się z dawne kawalerii, a nawet i z piechoty. Przybyli tedy — Ignacy
Ferdynand Stokowski, Jaraczewski, Klicki, Telesfor Kostanecki, Routier, Pruszak, Prendowski, Wincenty Konopka, Augustyn Przyszychowski, Adam Hupet, Wincenty Walewski, Szulc, Ka etan Stokowski, późnie szy płatnik pułkowy Gnatowski, Linkiewicz,
Kazimierz Tański, Rybałtowski, Skarżyński, Porycki, Fĳałkowski, Oyrzanowski, Trzebuchowski, Górecki, Niezabitowski, późnie adiutant pułku Moszyński, Leszczyński, Piotr
Doliński, książę Woroniecki, Jagmiński, Ka etan Woyciechowski, Józef Bogusławski,
Luzignan, Jan Nestorowicz, Topolczani, Jagielski, Szarski Antoni, ǲiurkiewicz, Karłowicz, Ledóchowski, Ulewicz, Ambroży Borakowski, Rostkowski, Wo ciech Dobiecki,
Stawiarski, Korytowski i inni. Mięǳy prostymi żołnierzami wielu było poses onatów
i szlachty zagonowe . Mięǳy innymi zabłąkali się tuta , idący w tropy Ga kosia i Cedry,
dwa Kuleszyńscy.
Na wiosnę roku  zorganizowany pułk wyruszył w wielki marsz — aż do Baonny. Szedł przez Gotha, Bisenach, Fuldę, Hanau, Mogunc ę na Méziers, Charleville,
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Paryż, Mans, Alençon, Bordeaux, Dax… Po przebyciu w końcu kwietnia szerokich łach
Garonny pod Langon, minąwszy obszary piasków ziemi Guyenne i Gaskonii, lasy dębu
korkowego pod Roquefort, a kasztanowe dąbrowy pod Mont de Marsan, weszli w departament des Landes, w smutne i usypia ące piaszczyste pola. Piechota płynęła na łoǳiach
i tratwach rzeką l’Adour, toczącą swe fale po lewe ręce odwiecznego traktu na Tartas
i Dax. Konnica szła z wolna owym gościńcem. Była to droga ponura, nierozweselona ani
ednym widokiem łaskawszym.
Krzysztof Cedro w ciągu tych długich kawalery skich pochodów, od brzegów Niemna do brzegów Garonny, ogorzał, rozrósł się, przytył i sczerstwiał na duchu. Zginął ako
osoba w szorstkim i grubiańskim tłumie żołnierskim, zamknął się w sobie i umilkł. Był
wciąż bez troski, wesół, dobre myśli, za ęty żołnierskimi sprawami. Ale w istocie rzeczy
echał w na zupełnie sze samotności. Pochody były nocne. Gdy przed zmierzchem rozlegało się trąbienie — „na koń”, gdy szwadrony luǳkie wrastały w kulbaki, a pułk się
zbierał, formował w kolumnę i wolno puszczał w drogę, Krzysztof poczynał żyć.
Odǳiały, znużone za dnia czyszczeniem koni, rewiz ami wachmistrzów, reparac ami
rynsztunku, kuciem koni — spały twardo na siodle. Spali luǳie, od chłodu nocy wiosenne zawinięci w swe płaszcze, i spały wędru ące konie. Noga za nogą szedł senny pułk
topolowymi ale ami „słodkie ” Franc i. Szarobłękitne obszary pól z wolna, z wolna ginęły
w łagodnym, kwietniowym zaśnieniu dnia, w uroczym zmierzchu. Odległe domostwa
z szarego muru, wieże kościelne, fermy i miasteczka, stare zamki i lasy chłonęła w siebie
cicha, spływa ąca noc. Ziemia stawała się z wolna akoby rzecz niebyła, akoby lata przeżyte, ak sen odegnany przez rzeczywistość. Jedynie przestwór napełniony powietrzem
przezroczystym, tchnący eszcze ledwo umilkłym śpiewem skowrończym, asnością dopiero co zgasłą młodych ról — świadczył o tym, co było. Ostry i mokry wiatr polny,
ciągnąc za sobą ku nozdrzom zwiewną i uśmiech nęcącą mgłę woni ﬁołków — nie dawał
młodemu twardo zasypiać. Nieskończone ale e topoli, które uż nowe na się listki oblekły
i nowym zadrgały życiem — głosiły szelestnym szumem o wieczne sławie. Szelest ten
duszę przenikał.
Zdawało się, że słychać w nocy pogwary przedwiecznych, wędru ących hord, że to
modlitwy wieczorne Gotów idących w Ibery słychać o zmroku. Idą w pylnych polach
Gaskonii na zachód, na zachód wiecznego słońca. Brną z ciemnych i wilgotnych puszcz,
z ponurych płaszczyzn bez imienia, zza rzek tysiąca, zza gór Germanii w tę stronę, gǳie
słońce z niebios w morze zstępu e. Ku wiekuistemu idą słońcu… Czy że ich bicz wygnał
z leśnych legowisk, które mocnymi barkami wydarli byli zwierzętom? Czy ich wróg, od
wilków i żubrów mocnie szy, wygryzł z ǳieǳiny? Któż przed nimi niesie buńczuk grabieży, hasło gwałtu, zbó ecki miecz? Wstali z ciemności ziemskie , ak wsta e ogromny
bałwan na morzach, wydźwignęli się nad obszarem milczącym na obraz chmur szarańczy, ciągną z szelestem ako chorągiew nieprzemożona młodości i siły. Brną w piaskach,
idą w bród przez rzeki, ciekną przez lasy. Zeżrą owoce cuǳego posiewu u brzegu mórz
ciepłych i niebieskich, porwą żony i córki nieznanych plemion i zasiądą na wonnych
wzgórzach cyprysa, mirtu i pomarańczy.
— Iǳiemy szlakiem Karlomana Wielkiego — marzył Krzysztof. — Od Niemna za
Ren, z ǳieǳin niemieckich w ziemie Celtyberów. Szlakiem Cesarza…
Nigdy Krzysztof Cesarza na oczy nie wiǳiał, lecz teraz w nocach wędrowania zdawało
mu się, że go zna dawno. Ów wielki cesarz, ak w pieśni, co tysiąc lat przespała — barǳo
był stary — dobiegł uż kresu — liczy na pewno z górą lat dwieście. Po tylu kra ach
włóczył uż stopy, tyle swą tarczą odparł pocisków, tylu uż królów przewiódł do nęǳy…
Kiedyż go znużą te krwawe ǳieła?…
— Przenigdy! — szepcą młode usta odpowiada ąc szumowi drzew.
— Aż się ludowa wypełni wiara i spełni swo e…
Oto minęli uż seciny rzek, szumny i zgiełkliwy Paryż, sto miast, wyszli w płaszczyzny
gaskońskie. Gdy nastawał poranek, wiǳieli przed sobą zrazu w mglistym niebie, a późnie
coraz oczywiście , akoby odległe chmury.
Lecz chmur owych wiatr nie rozwiewał. Stały i stały. Złociste po nich snuły się szlaki,
ciemne szły doły.
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Senne zastępy żołnierzy wskazywały sobie nawza em ów kra daleki, woła ąc, że wreszcie widać Pirene e. Cedro wlepiał w dal oczy i szukał w górach swe drogi.
— Ronceval! — szeptał uśmiecha ąc się do asnych wiǳiadeł pieśni owe , co uszła
cało, gdy ludy wraz ze swymi ǳie ami zginęły. Błękitne wiǳiadło gór było piękne ak
sama pieśń o Rolanǳie. Stało zamglone i niepewne ak ona. Oko skwapliwie chwytało
kształty, z trwogą śleǳąc, czy się nie rozchwie ą i nie roze dą mięǳy chmury. Z onych
to gór podniebieskich wylata gromowy głos rogu Rolanda:
— „Przyłożył Roland do ust róg złoty — potężnie, z całe mocy uderzył. Zadrżały góry,
trzęsą się skały — dźwięki bo owe lecą wirchami. Z taką boleścią, z taką potęgą waleczny
Roland zadął w róg złoty, że krew czerwona z ust mu buchnęła, że mózg rozsaǳił żyły na
skroniach. Lecz huk przeleciał za góry, lasy…”.
Serce drżało w Krzysztoﬁe. Żąǳa czynów, czynów Rolanda i Turpina, które się śmiercią własną wyważa z nicości, czynów, co się w nich rozkochu ą pieśni wiecznotrwałe
i piękne wiecznie, czynów oplecionych przez bluszcze legend, a przez westchnienia pokoleń zmienionych w baśnie — płonęła w ego duszy. Jechał na koniu śniąc na awie.
Śniły mu się słowa dawno zapomniane, z kra u niewiadomego płynące:
— „Kiedy Karloman szuka Rolanda, wiǳi na łące kwiatów kielichy, sperlone w krople rosy czerwone . Serce mu ściska boleść straszliwa, lecz łzy nie u mą piersiom żałoby.
Pod cień król sosny przyszedł zielone , podnosi oczy, patrzy: na górze mieczem rąbane
szczerby w marmurze. Wtem na murawie postrzega ciało! Serce królewskie z bolu truchle e. Biegnie i dłońmi ak liść drżącymi głowę Rolanda podnosi z ziemi, a sam przy
zmarłym bez zmysłów pada…”.
Duma, w które mrokach knu ą się, kłębią i przewala ą olbrzymie a eszcze mgliste
zamiary, wypełniła mu piersi. Uczucie męstwa prze ęło i skrzepiło wszystkie niezwalczone
żąǳe, duchowe porywy, podobnie ak czyste i żyzne powietrze gór umacnia ciało.
W pierwszych dniach ma a konnica legii nadwiślańskie stanęła w Ba onnie. Cesarz
mieszkał tuta w zamku Marrac i trzymał przy sobie królów hiszpańskich: Karola IV oraz
Ferdynanda VII. Masa tu było wo ska, a kra pusty. Zuchwałe Gaskony nawet pod okiem
Cesarza skąpiły dostaw. Osobliwie paszy dla koni nie było w okolicy ani nad rzeką Nive,
ani nad Adurem.
Toteż, gdy weszło do miasta blisko tysiąc koni lans erów, które tu miały dłuże popasać, intendenci potracili głowy. Zaraz następnego rana wysłano kompanię ułańską dla
furażowania i dostawy paszy aż za Saint-Jean de Luz, na podgórze, w departament des
Basses Pyrénées, pod samą granicę hiszpańską. Miały tam uż być bu ne trawy. Krzysztof
Cedro, ako żołnierz włada ący doskonale ęzykiem ancuskim, przeznaczony został do
te dostawcze kompanii.
Wyszli, ledwo-ledwo z kurzu obmyci, nie obe rzawszy miasta. Ruszyli starą drogą
w kierunku na Irun. Po prawe ręce mieli wciąż eszcze diuny, wzgórza piasków zasłaniaące świat, posępne półokrągłe zwały i fale, które gǳieniegǳie słabo przesłaniała krzewina tamaryszku. Idącemu w znużeniu odǳiałowi przypominał się ałowiec roǳinny. Za
Saint-Jean de Luz uż łańcuchy górskie zabiegały z lewe strony sięga ąc aż do Ustaritz.
Zmierzch się zbliżał, gdy odǳiałek wy echał na pierwszy wyniosły zakręt drogi. Chłód
bliskich gór powiał.
W blasku zorzy wieczorne u rzeli całkowity łańcuch śnieżnych Pirene ów. Stała przed
nimi na południu niezmierzona ściana, stromymi przepaściami waląca się w dół, akby ą
piorun na poły rozłupał. Na zachoǳie wlokła się nieskończona linia Gór Kantabry skich,
stawała się smugą, modrym zamgleniem błękitu nieba, akoby snem patrzącego oka, aż
wreszcie wymykała się z niego — ginąc w nicestwie oddalenia. Bliże ciągnęły się ciemne,
granatowe regle, niezmiernymi lasami sosny nadmorskie okryte, kra u Guipuzcoa.
Przed oczyma sterczał na skalnym zboczu zamek i chropawe mury twierǳy Fuenterrabia. Ciemna, czerwonawa, okrągła wieża zamku porwała wzrok Krzysztofa. Była ǳiwnie
straszna owa samotna wieża na wysokości. Stanął na mie scu i patrzał w nią zaczarowany przez milczące e ǳie e, przez ǳiką, a tak niewymownie piękną zuchwałość. Słońce
zachodu uwydatniło ą całą, starą twierǳę, które mury krew tylekroć zbroczyła.
Krzysztof stał na koniu. Olśniony od ma estatu gór, nie mógł się ruszyć. Przytłukła
go myśl-uczucie, myśl-cześć.
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— Jakże wielkim, silnym i potężnym est człowiek! — myślał namiętnie. — Ileż
uczynił na ziemi! Te niezmierzone skrzydła gór, których prędkimi oczyma ob ąć nie sposób, wziął krótką ręką swo ą w posiadanie, zamknął e w edną o czyznę. Nad niezgłębioną
przepaścią i ponad na wyższym szczytem rozsiadła się ego wola. Fuenterrabia, rozparta
w milczeniu na podścielisku gór, była ak znak orła łomignata czy sępa lwa, czy wilka,
wykuty w niezmierne tarczy herbowe .
— Ileż on znaczy! Ile w sobie mieści! Ibery… Celty… Gotowie… Rzymianie… Maury…
Niezmyślony zachwyt wynosi z głębi duszy imię ukochane: Viriates!
Mężowie, niewiasty i ǳieci miasta zgłaǳonego Numanc i, po którym nie masz nawet
mie sca, nawet okolicy, nic, prócz imienia i wiekuiste w luǳkich plemionach sławy…
Wielki, płomienny siłacz — Diaz Campeador Cyd… Cristobal Kolumb… Ferdynand Kortez i straszliwy Pizarro…
Zmierzch wolno padał na góry. Cedro spiął konia ostrogami i popęǳił za odǳiałem.
Wy echał zygzakiem na edno eszcze załamanie drogi. Stała tam wioska złożona z kilkuǳiesięciu murowanych domostw. Żołnierze zsiedli uż byli z koni i niecili ognisko nosząc
na nie ze wszech stron drwa i suchą mierzwę oślą. Krzysztof umieścił swego konia przy
żłobie w akie ś puste sta ence i poszedł za wioskę, żeby się eszcze lepie przypatrzyć.
Zbliżył się do skał ogranicza ących pólko zasiane i stanął nagle w zdumieniu. Od ego
piersi spadała pionowa ściana, a od e podnóża ciągnął się w nieskończoność — ocean.
Krwawy puklerz słońca zapadał prędko za wzdętą i wyniosłą pręgę. Tam daleko, tam
nieskończenie, tam za oczyma — to także ocean… Olbrzymie granatowe lechy, poradlone szarymi skibami, słały się na całe długości, ciągnęły się wszerz. Znikała szybko
barwa ciesząca oczy i pozostawał z falami ednolity zwiastun nocy. Stamtąd, gǳie tonęło
słońce i płonęły eszcze ego krwawe zorze, szedł po wierzchu zebrania wód białawy półbłysk o metaliczne , bez lśnienia, zimne i odpycha ące barwie cyny. Fale, wynurza ące
się stamtąd, nie miały uż cieniów i barw w sobie złamanych. Były ciężkie i ednosta ne,
niby z ałowego metalu. Nurzały się w sobie coraz szybcie te skiby i bruzdy wodne, edne
w drugie wchoǳiły i pożerały się wza em, bez końca.
W szerokim u ściu rzeki pograniczne Bidassoa, zamkniętym mięǳy przylądkiem św.
Anny, od skał na eżonym i śliskim, a hiszpańskim uż Cap du Figuier — z wolna wlewały
się fale na ławice niskich piachów, dążąc bez ustanku a niepostrzeżenie aż pod same mury
Fuenterrabii. W oczach żółte niziny i brzegi rzeźbione stawały się niczym, topniały i ginęły. Wnet przemieniły się w morze. Twierǳa ancuska Hendaye na te stronie zatoki
ukazała się na brzegu morza, kiedy niedawno stała wśród rozległe płaszczyzny ziemskie .
Nad zielonkowatym obrusem wodnym unosiły się teraz z piskiem rybitwy. W skalnych
zatokach, w żółtych osto ach, mięǳy wapiennymi nogami skał nadbrzeżnych, w przesmykach na eżonych wypróchniałymi zębami, rozszerzał się tuman nieruchomy. Nigǳie
wesołego żagla ani trwożliwe pracy wioseł…
Skały tylko naokół trupio szare, złupione przez czas i plutę, wyssane przez wody,
z ǳiurami ak w zeschłe gąbce. W płone ich masie, w chropawe odraźliwości lśniły się pod zorzą białe żyły marmuru, kryształu czy soli, wypukłe, akoby sieć splątana
badylów i kłączów dawno uschłych i zaginionych porostów morza. W szczelinach, przepęknięciach, ǳiurach i niedostępnych lochach dogorywała ostatnim połyskiem, barwna
eszcze od zorzy, a w rzeczy zdechła, gęsta i gnĳąca woda, karmicielka mchów żółtych
i szarych pnączów. Z daleka od brzegu i calca skały tkwiły w morzu odosobnione pnie
kamienne, zębate szkopuły i wydatne bryły. Zdało się w zmierzchu, że to chropawe skorupy olbrzymich żółwiów, że to krokodyle uśpione, że to kadłuby zabitych i zwalonych
słoniów, hipopotamów czy nosorożców z wyciągniętymi członki, ze skłębionymi zwoami trąb, łbów i karków. Bliże lądu dźwigały się z brzegów ak gdyby zwalone baszty
zamczysk, posępne ruiny kościołów, które zburzyło na ście barbarzyńców. Sterczały zamierza ąc się na morze, spiczaste urwiska i zręby rozwalone — ni to siekiery, ni to młoty
i piły poczwarne koczu ących w zaraniu świata plemion ziemi, ni to groty spis, dłuta,
widły, osęki….
Wypłynął z głębi gór biały, asnośliczny, ostro zarysowany wietek księżyca na pierwocinach nowiu i brzask swó pylny, sypki a nikły z mroku począł wywĳać i siać na topiele
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Morze, Woda, Księżyc,
Żywioły

oceanu, na szerokowładne przestwory wodne równiny. Wygasł powoli ostatni przebłysk
dnia…
Ciemna schoǳiła noc. Niewiǳialne w nie zgonne odmęty poczęły szumieć. Na rozłogi bez granic zstąpiło srebrzyste światło tworząc ak gdyby szlak i drogę prostą do taemnicze a niezgłębione ciemnicy oceanu. Poszła tą drogą za oczyma uniesiona myśl
człowiecza, sama ak błędny, mistyczny pył blasku księżyca. Poszła w śródmorze, w samotnie z ednoczenia wód. Stanęła przerażona mięǳy otchłanią nieba a przepaścią chłonącą oceanu — otoczy świata. Głębia pod nią wody, sześć wiorst licząca od powierzchni
do dna. Noc nad nią ciężka.
Lecz oto edno słabe a pożądliwe lśnienie księżyca… Wzruszą się wtedy wody! Dźwignie się z ciszy powierzchne , nieruchomo nad bezgruntem leżące , olbrzymi wał. Powstał
z odmętu żywy bałwan. Skrzelami trzepie w topieliska, pluszcze ogonem. Łeb ego ostry
uśmiecha się w pięknym blasku wieczne Seleny. Schyla się gruby kark, a grzbiet kudłami
pian porasta. Wydarł się z wód, wyciągnął w górę aż do granicy ostatnie , kiedy ciężar
ego śliskie bryły stał się równy sile ciągnące nikłych promieni. Wówczas olbrzymie
cielsko zachwiało się w swo e posaǳie: potworne łapy, wielkie płetwy brzuchowe rzucą
się naprzód i cały kadłub skoczy i popęǳi w ślad za białym rogiem miesięcznym.
Po wtóre, a stokroć głębie , rozpadnie się na dwo e ciemne otchlisko na obraz kłębu
źródła, które by biło z gruntu mórz. Rozwali się płaszczyzna i wstanie z nie bałwan.
Wyciągnie posłuszne barki w stronę słońca, co w morza Zachodu zstąpiło, a którego
droga ku ziemi zeszła się teraz na nowiu w edno z drogą księżyca. Te dwa wełny morskie
wychyną eden za drugim z otworzeliska przepaści, roztrącą płynne łoże swe i pociągną
szereg następców nieprzeliczony. Staną się wszystkie ako lotne wydmy i biegnące pagórki;
poczną ścigać się po okręgu ziemi, biegnąc ze wschodu na zachód za blaskiem zwiewnym
księżyca. Z kolebki oceanu wypadną mięǳy szumne rozcieki mórz na północ i południe,
na wschód i zachód. Popęǳą w swo ą drogę nad przepaściami szybcie od zbieganych
koni, gdy skaczą galopem, na przekór biegowi ziemi z zachodu na wschód; lot e wieczny
otamu ą i zwolnią zdyszanymi piersiami. Wyniosłe czuby i grzebienie ich łbów, grzywy
ich karków rozbiegną się po rozdołach mórz i ocean stanie w pianach, siwy wszystek. Ten
est ǳień syzygiów na nowiu, doba wód zzieleniałych.
Dwakroć ǳiennie zalew wychoǳi z upustów swych i nosi wody spienione tłukąc
się i kołacąc po brzegach ziemi suche . Taka sama nastanie pora czasu pełni, gdy słońce i księżyc z awią się na przeciwległych biegunach i gdy pociągną nurty mórz we dwie
strony, każde ku sobie. Trzykroć większy wstanie wał słońca niż wał księżyca. Dwutygodniowa praca mórz skończy się wówczas, gdy roze dą się drogi ciał niebieskich i księżyc
zaświeci w kwadrze. Wtedy rozǳiela ą się wielkie ruchy fal, w różne się strony rozchoǳą
i cichnie żywioł. Fala, dźwignięta z oceanu przez księżyc, strącona zosta e ze swe podstawy i powściągniona w sile przez właǳę kierowniczą słońca, stokroć możnie szą od
księżycowe .
Gdy nade ǳie doba porównania dnia z nocą w porze wiosenne i druga w porze esienne — wzruszą się i zbełta ą fale dwakroć wyże . Zahuczą wełny sieczone basiorami
tego samego wichru, który ich skoki z nicości i ciszy wywiodły. Pienistym i głuchym
szumem ubielą się skały. Ryczące prądy runą w wąwozy mięǳy nadbrzeżnymi wantami, rozszarpią piersi swe o kły samotnych szkopułów, po całych nocach szlifować będą
opoki na eża ące dno zatok. Pianą i ękiem napełnią się skalne pieczary. Powstaną wiry,
zakręty wodne i prądy śmiertelne w kotłach skalistych mięǳy pionowymi łańcuchami
zatopionych gór. Wy dą wreszcie rzeki morskie na wyże , stworzą sobie wyłomy, przez
które wali się zdraǳiecka napaść odwiecznych sił i klęska. Rozszerzy się na wyże szlak
możnego morza, rozniesie ciemność, strach i ęki po krańcach portów i u ściach rzek.
Krzysztof Cedro stał sam eden w ciemności i nie mógł ode ść, zaczarowany przez
gwałtowne sprawy morza. Wiǳiał z bliska fale wód żywych, o których śnił na awie,
rozuzdane i rozpasane z popręgów. Huczały przed nim idąc z daleka. Coś akby szybki
ryk grzmotu ǳwoniło w ich piersiach i trzewiach, gdy uderzyły o podwodne pnie. Oto
bałwan eszcze widoczny w zmierzchu nocy.
Grzbiet mu się w pałąk wygiął i porasta skłębionymi kłakami akoby królewskiemu
zwierzęciu, kiedy się w sobie do skoku zbiera. Leciał straszliwy i piękny, a wiekuiście młody od nadmiaru sił. Skoczył przez krokodyle i słonie, przez hipopotamy i nosorożce, przez
  Popioły, tom III



podobieństwa wielbłądów i żółwiów; ścigłym podrzutem wtargnął aż na wysoki i cały ląd.
Bryły wodne runęły w skalne czeluście ćpa ąc w nich i mlaszcząc. Zamieć wǳięcznych,
śnieżnobiałych pian srebrnymi batami i nićmi wycięła w na wyższy kres, a za chwilę wydała przeciągły syk musu ąc się na obeschłych stolnicach pochyłości, w wyssanych ǳiurach
wapienia…
Im natarczywsza zstępowała ciemność, tym przestwornie szy stawał się głos mórz.
Z ǳikiego huku, ze zgiełkliwego chaosu, ze zbiorowiska krzyków rozszarpane fali, z szelestów i pluszczeń coraz wyże wydobywał się głos goły, ni to solo dalekie, ni to wieszczba o sprawach przyszłych, ni to pienie o ǳie ach przeszłych. Otchłań wodna wznosiła
ten psalm w przyciemne i szare poświacie miesięczne . Martwe twarzy księżyca, które druga połowa nigdy się nie ukazała i nie ukaże ziemi, głosiła otchłań powieść, ak to
w wieczności pracu ą fale. W te pieśni-czynie była wiadomość, ak się co dnia wszystkie powierzchnie mórz ukazu ą z kolei przed martwymi oczyma Seleny. Jak posłusznie
wsta ą z siedlisk okręgi oceanu, ak wędru ą a bĳą w wysoki ląd, i znowu, zawróciwszy się
na czopach swych, ucieka ą na głębie szeregiem opieszałych i martwie ących strumieni.
Brzmiała wieść-sprawa, ak morze edne skały wyniszcza, a inne przez wieki kształtu e
i zdobi; ak edne brzegi sępimi szpony rozǳiera, a inne daleko tworzy i hodu e; ak
pracowicie zamula istnie ące porty, a do innych oskardami ku e wrota w rozszarpane
ziemi…
Wzmogła się pieśń. Grzmi w nie wieszczący głos o ǳie ach mórz i lądów.
Cóż est susza, na które człowiek rozpostarł swo e ǳieǳictwo i herb swo e potęgi
wyrył?
W łonie się oceanu poczęła ako płód i ednego dnia przez ocean może być zniszczoną.
W łonie oceanu tworzył się e piasek, zsiadała glina warstwami, roǳiły się margle i głazy
opok, gotowały wapienne skały, zrastał w taﬂe granit leżący na szczytach Alp i Pirene ów.
Ciałem swym okrywał ocean na wyższe wierzchołki gór. Przed zupełnością czasów wydał
ze siebie ląd, ak roǳic wyda e na świat o cowica. Rzucił go nago pod słońce, księżyc
i gwiazdy, wydał słabego na hodowanie powietrzu…

 
W końcu ma a, po trzytygodniowym spoczynku w Ba onnie, pułk lans erów Konopki
ruszył sam w góry. Szedł nie drogą na Irun, lecz krótszą, prowaǳącą wprost do Aragonii,
prastarym szlakiem Karola Wielkiego, na wąwozy roncewalskie.
Tysiąc koni pod pułkownikiem Konopką, a pod szefalami szwadronów: Kostaneckim,
Klickim i Routierem, zaraz za Ba onną wziął się na lewo idącą doliną. Ciągnęli mięǳy
dwoma łańcuchami reglów na południowy wschód przez mie scowość zwaną Macaye aż
do Jaxu. Tam spoczęli na noc.
Droga stamtąd zawracała się stromo i szła na zachód w górę do Saint-Jean Pied-de-Port. Już następnego dnia weszli w zawrotne wyżyny kamiennych Pirene ów przez
Valcarlos. Drogi były tak wąskie, spaǳiste, rano śliskie od ta ących śniegów, że całe to
prze ście musieli odbyć piechotą, konie prowaǳąc u pysków.
Zimno było takie, że ułani powciągali na się wszelakie oǳienie, co tylko kto miał.
Więc każdy żołnierz kładł coǳienne ubranie na paradny stró , a eszcze na to wciągał
le bik sta enny z drelichu, spodnie robocze, używane w czasie czyszczenia koni, i zapinał
e na osiemnaście guzików z boku nogi. Na czapki ułańskie żołnierze powciągali czarne
ceratowe futerały i odwinąwszy ich klapy zawiązywali e pod brodę, żeby osłonić uszy
i szy e od wściekłych wiatrów i przeciągów górskich. Na wierzch dopiero kładli płaszcze
i owĳali się nimi. Oﬁcerowie, którym moda i unactwo nie pozwalało nakładać na czapki
żółtych futerałów z ceraty, marzli okropnie. Toteż często rozkładano ogniska.
Żołnierz szedł od strony przepaści i pchał do skały chrapiącego bieguna z Mazowsza,
który miotał się w ręku, drżał z zimna i przerażenia na widok otchłani. Kilkakroć ukazali
się na załamaniach górale aragońscy, uzbro eni we ﬂinty. Strzelali z daleka i nie czeka ąc
starcia ginęli w szczelinach, czarnych ak oni. Szef Kostanecki, idący ze swym szwadronem
na czele, posyłał im salwę kul z karabinków, które oﬁcerowie, podoﬁcerowie i ﬂankiery
dostali byli w Ba onnie — i na tym kończyły się starcia.
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Barǳie niż te epizody za mował przybyszów z Północy sam świat górski. Piorunem
spada ące w przepaść boki krzesanic, strumienie, co się trzepią po nagich tarczach skał,
odły i pinie na zboczach niższych, wreszcie olbrzymimi zaga ami rozrosły krzew ǳikiego rozmarynu, który całe doliny ak gdyby kobiercem wyścieła, wszystko, na cokolwiek
zwrócili oczy, w zdumienie ich wprawiało. Częstokroć nad rozległą doliną, w którą wkroczyli przebywszy na wyższy przesmyk, ukazywał się orzeł i zakreślał olbrzymie koła lotem,
którego szybkości oko pochwycić nie mogło. Otworzył się przed oczyma, gdy tylko wyszli
ze stromych prze ść, kra garbaty od skał okrągłych, zbałwaniony od gór, kra pochyły,
stargany, leśny, idący w stronę południową na przestrzeni blisko sześciu mil.
Cedro, peregrynu ący obok swego konia, ǳwonił zębami z zimna, ale zarazem palił się
z zachwytu. Dawało mu szczęście to przeświadczenie, że mĳa wąwóz Ronceval. Zdawało
mu się, że w te chwili zdobywa ostrogi rycerskie.
W ciągu dwu następnych dni pułk lans erów szedł leniwo i ostrożnie w dół drogami górskimi. Mĳali z rzadka leżące pasterskie siedliska, w których na częście drzwi
były pozamykane, a obory pustką sto ące. Spoczęli dopiero w Pampelunie, fortecy za ęte
uż przez garnizon ancuski, zosta ący pod dowóǳtwem generała Lefebvre-Desnouettes’a, starego przy aciela Polaków. Wyszedłszy z Pompe uszowskie Pampeluny w przednie straży małego korpusu generała Lefebvre’a na południe, pułk ułański dnia  czerwca pierwszy raz spotkał gromadę uzbro onego ludu. Zbiorowisko to za zbliżeniem się
eźdźców rozproszyło się. Szli tedy dale na Taﬀala, Olite, Caparoso w stronę Valtierra,
mie scowości leżące nad brzegiem rzeki Ebro. Stamtąd droga zwracała się na wschód ku
Tudeli, idąc wciąż nad samym brzegiem rzeki w e dolinie. Dopiero w Tudeli miał być
most, a z te strony rzeki za Tudelą uż ani śladu drogi.
W tych to mie scach traﬁono na wioskę opustoszałą. Wiara była zgłodniała, konie
zmordowane, więc po rozstawieniu placówek luǳie rozbiegli się po wsi w poszukiwaniu
obroku i adła. Któryś z plądru ących znalazł w kościele, za wielkim ołtarzem, ukrytą
pszenicę. Sypnięto e obﬁcie w puste żłoby. Kiedy luǳie za ęli się gotowaniem dla siebie
posiłku, zgrzane konie chciwie chrupały hiszpańską pszenicę. Naza utrz dały się słyszeć
strzały placówek. Pułk zerwał się na nogi. Gdy zaczęto siodłać konie, spostrzegli wszyscy,
że wierzchowce wstawać nie mogą. Jedne z nich, podźwignięte, stały z trudnością i nie
były w możności utrzymać się na przodach kopyt. Kopyta ich były gorące, akby pełne
ognia. ǲielne rumaki wysuwały teraz obrzydliwie przednie nogi naprzód, tylne podsuwały pod brzuch dla utrzymania ciężaru ciała. Łby ich zwisały, a wreszcie cielska waliły
się bezwładnie na ziemię.
Pomimo wszelkich środków, ak usilne wycierania, puszczanie krwi, struganie kopyt, tegoż eszcze dnia około dwustu koni padło na mie scu. Inne ledwo się mogły ruszyć
z owe wioski. Mała armia Lefebvre’a, która szła w tropy przednie straży, wyścignęła teraz ułanów zdąża ąc chyżo na wschód lewym brzegiem Ebru dla za ęcia Tudeli. Krzysztof
musiał prowaǳić swego konia za uzdę i iść obok niego piechotą. Zrazu miał kilkunastu
towarzyszów, z których edni wyprzeǳili go adąc konno noga za nogą, inni tak samo ak
on wędru ąc obok wierzchowców. Około południa puścił się deszcz gęsty, dokuczliwy,
nieusta ący ani na chwilę. Konie eszcze barǳie słabły i słaniały się na schorzałych nogach. Pod wieczór strapiony Cedro spostrzegł, że est sam eden na droǳe. Nie wiǳiał
koło siebie nikogo. Jedne z koni ego towarzyszów pozdychały, inne legły bezwładnie
z wyciągniętymi nogami. Idąc wciąż pilnie przy pysku towarzysza, spotykał te konie padłe, leżące bez siodeł i uzd. Tym starannie i prawie z rozpaczą pilnował swego. Szedł coraz
wolnie , byleby go nie utracić na droǳe. Koń trząsł się z gorączki, stawał na piętkach kopyt, słaniał się i rżał głucho. Jeźǳiec poszarpał swo ą koszulę, podarł na pasy i użył ich
na bandaże, którymi obwiązywał mokrą glinę na kopytach. Miało się ku zachodowi, gdy
rumak zachwiał się i runął bezwładnie nad rowem drogi. Zębami gryzł ziemię, nozdrzami miotał płonący oddech. Szarpnął się raz, drugi, trzeci. Dreszcz głęboki przebiegł go,
piękna głowa głucho runęła w miękką ziemię. Ustał płomienisty oddech…
Pełen głębokiego żalu stał nad nim eźǳiec z oczyma utkwionymi w zmierzchłych
źrenicach, w ǳiwnym, ak gdyby szyderczym a nieskończenie bolesnym uśmiechu pyska.
Pchnęła go w piersi ta niespoǳiana przeszkoda i obuǳiła z dumnych zamyśleń rycerskich. Przyniósł go tuta ten wierny, kochany towarzysz z o czyste ziemi, przeprowaǳił
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przez tyle krain na awie i przez taki ogrom wiǳeń, miał zanieść go do mie sca sławy…
Teraz śmiał się z tego wszystkiego gorzkim śmiechem śmierci.
Spostrzegłszy, że nigǳie na droǳe nie ma towarzyszów, a noc się zbliża, Krzysztof
odpiął obergort czapraka, popręg siodła, ściągnął uzdę, podpiersie… Gdy wyczuwał rękoma gorąco we wzdętym brzuchu i krążenie w żyłach krwionośnych łba, trząsł się sam
i słaniał. Zarzucił derę, siodło z czaprakiem i tręzlę na kark własny, lancę u ął w garść
i ruszył naprzód gościńcem. Szedł teraz co tchu, żeby dogonić pułk. Rozglądał się na
wszystkie strony, a nie dostrzega ąc nigǳie żywe duszy począł równo, miarowo biec
z góry. Deszcz bił coraz rzęsiście . Okolica wciąż była ta sama: garbata na północy i z eżona od stromych gór na południu, przerznięta doliną Ebru. W pewne chwili Krzysztof
z adł kromkę chleba, którą miał był eszcze z dnia poprzedniego w torbie skórzane obok
olstrów pistoletowych. Ale kromeczka była mała, stanowiła pierwsze śniadanie i obiad,
toteż nie zaspokoiła głodu. Napił się wody ze źródełka, które zdybał wędru ąc, i przepatrywał wciąż okolicę.
Sto ąc na niewysokim wzniesieniu, wiǳiał przed sobą na pewne przestrzeni gościniec wĳący się ak wstęga w dolinie rzeki. Z mie sca, na którym stał, zbaczała na lewo ku
rzece węższa okoliczna droga, która ak cięciwa przecinać się zdawała na ukos cały rozdół
rzeki. Wydało się Krzysztofowi, że tędy bęǳie daleko bliże do szlaku gościńca, który był
wiǳiał w oddali. Bez wahania puścił się tą boczną drogą. Wy ął w biegu z olstrów obadwa
pistolety, wpakował e za pendent, lancę do boku przycisnął, pałasz przytroczył wysoko
— i dale , bez trwogi! Płaszcz nasiąkł od dżdżu i silnie ociężał. Czaprak z białych baranów,
przykrywa ący siodło z wierzchu, namókł także. Z granatowych obszyć czapraka, idących
w zęby, kapała za kołnierz akaś zębata woda. Mantelzak, po wy ęciu pistoletów z olstrów,
przeważał teraz ciężar na prawą stronę i uwierał ramię. Tybinki kłapały, rzemienie podogonia, podpiersia, uzdy, puśliska i popręgi rozpełzały się z rąk co chwila i plątały dokoła
nóg.
Ubiegł tak uż z ǳiesięć sta ań pola zarosłego drzewem oliwnym, kiedy ostatnie brzaski słońca, przesącza ąc się przez strugi deszczowe, ukazały mu ǳiwaczny w pobliżu widok. Zrazu myślał, że ktoś modli się pod krzyżem nabożnie złożywszy dłonie. Gdy podszedł bliże , zatrząsł się i ścierpł ze strachu. Stały tu mięǳy drzewami naprędce wkopane
w ziemię słupy parkanu z poprzeczną żerǳią. Do te poprzecznicy właśnie były przywiązane ręce woltyżera ancuskiego w tornistrze i mundurze. Dłonie miał związane w tył
postronkiem, wykręcone do góry w ramionach i zaǳierzgnięte na poprzeczną żerdź w taki sposób, ak się wiesza na hakach spiżarni zabite sarny i ǳiki. Cedro zawołał na niego
z odległości kilku kroków. Żadne odpowieǳi.
Zbliżył się powoli i wtedy dopiero szczegółowo rozpoznał wszystko. Te ręce związane
kręcono, widać, włożywszy kołek w mie scu ich złączenia, gdyż ramiona wylazły z rozpękłego munduru, ak nagie kolana wyłażą z podartych spodni. Usta były zakneblowane
gałganem zwiniętym w kołek, nos oberżnięty, uszy wyrwane ze łba, w obnażonych piersiach ze trzyǳieści czarnych ran. Kiszki wywleczone z brzucha leżały na ziemi. Do pasa
trup owinięty był czymś, co eszcze dymiło się czarnym kopciem, choć ognisko pod stopami rozłożone zgasło uż, przez deszcz zalane. Cedro pomacał wysta ące ramię. Było uż
chłodne.
Jęknął na widok czarnych, straszliwie rozpuchłych od palenia ogniem gnatów nożnych, okręconych słomą maczaną w oliwie. Zd ął trupa co tchu z owe żerǳi, położył na
murawie. Gdy tak stanął nad nim rozkraczony i patrzał na leżącego akoby z grubym cygarem w gębie, rozdętego w szyi, z oczyma wywalonymi na wierzch przez straszliwy ból,
że były ak dwie gały z czerwonego kamienia, bez uszu i z brzuchem rozwalonym i z kupą
kiszek, które zwisały ak obﬁta dewiza z brelokami, ogarnął go szczególny roǳa wewnętrznego śmiechu. Nie myśląc o tym czuł, że śmie e się ak ego wierny koń, zdycha ący
na pampeluńskie droǳe. Pomyślenie błędne, obce duszy, akieś niby to sformułowanie
tego widoku nikle i prędko wypsnęło się w mózgu wpośród wzdrygnień niezdrowego
śmiechu: Do diabła! nie zawsze cierpienie est piękne, nie zawsze, nie zawsze…
Chwycił lancę upuszczoną na ziemię, siodło na barki, otoczył sobie szy ę rzemieniami, żeby mu nie zawaǳały, i elenimi skoki pomknął w swo ą drogę. Już się walił na
ziemię mrok szybkie nocy. Wytężał piechur ułomne oczy, żeby ob ąć całą drogę i nie
zabłąǳić w ciemnościach. Otoczyły go po prze ściu zmierzchu w noc szepty, szmery,
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szelesty drzew, szelesty oliw i platanów, obce uchu. Nigdy ich w życiu nie słyszał… Daleki plusk rzeki Ebro… Polne koniki sykały w otacza ące nawale ciemności. Dźwięknie,
znienacka uderzywszy się o żelazo węǳidła, rozetka na pierśnicy w kształcie serca spa aąca rzemienie… Zaǳwoni nagle strzemię o strzemię, zaskrzeczą sprzążki popręgów —
i w mgnieniu oka włosy sta ą na głowie. Idą! Nadbiega ą… Serce bĳe… Banda chłopów
bieży cza ąc się po zapłociu… Wargi ich zagryzione, oczy od wściekłości przymknięte,
w rękach — żegadła. Gdyby przyna mnie można było wiǳieć! Gdyby tylko można było
do rzeć mie sce i tych luǳi! Zmierzyć oczyma ich liczbę! Bronić się, do stu piorunów!
Przecież potraﬁ bronić się i umrzeć ak się należy! Ale ginąć podle, wśród podłe zgrai,
wśród rozżartych zwierząt tłumem na ednego napada ących. Jak tamten… mieć w ciągu
goǳin wykręcane ręce, a nogi palone wolnym ogniem!
Szedł w tym mie scu obcym na palcach, bez wieǳy, że to czyni, coraz cisze , akby
na nogach uż spalonych. Czuł kiszki wydarte nie ako ze siebie i oczy wyłupane…
— Tchórzu, tchórzu! — mamrotał z cicha, przyśpiesza ąc kroku. Skutkował taki
okrzyk przez chwilę, ale wnet odprężała się zasłona, ukazywał spalony trup woltyżera,
i zgięta ohyda waliła się w serce. Kroki Krzysztofa stały się ciche, lisie, hienie. Wlepione
oczy przebĳały deszcz i mrok. Chwilami migały w nich ogniste wiǳiadła, ak gdyby od
nagłe błyskawicy odsłonione, to znowu kładły się kształty płaskie, kwadratowe, czarne.
W pewnych mie scach słyszał swe kroki z łoskotem powtórzone ǳiesięciokroć, ak gdyby
stado luǳkie uż go dopęǳało. Krzyk wyǳierał się z piersi, ale go wola dusiła w gardle.
Stawał wtedy i z odwieǳionym pistoletem w ręce nasłuchiwał.
Cisza wokół nieugięta.
Drożyna owa, którą szedł, kamienista i poryta przez deszcze, była z obudwu stron
wygroǳona niewysokimi płotami z surowych głazów. Te właśnie kamionki chroniły
wędrowca od zboczenia. Kilkakroć wlazł uż to na prawą, to na lewą. Poczuł, że iǳie
pod górę, w woǳie zlatu ące po kamieniach i stopniach z szelestem. Był uż spocony,
zdyszany od ciężaru siodła. Stanął na pewne wyżynie. Po ostrości przeciągu wietrznego
domyślił się, że est na samym wierzchołku wzniesienia. Uczynił eszcze kilka kroków —
i oto w niewielkie odległości rzuciły mu się w oczy światła. Wymacawszy ręką przykopę
kamienną przysiadł na nie i po stokroć zadawał sobie pytanie: kto też to może palić te
ognie? Wróg czy swó ? Słychać było naszczekiwanie psa… Francuzi ani Polacy nie maą ze sobą psa… Daleko zarżał koń… Czy też to koń? Znowu cisza. Przerwało ą coś
rozkosznego, akby echo gry na organach — i znowu milczenie.
Krzysztof wypoczął uż i nabrał tchu. Ruszył ku owemu światłu cichymi krokami
zmory nocne . Zstępu ąc wolno ze wzgórza usłyszał dalekie, w inne stronie wołanie placówek: Qui vive!
Serce zabiło ak młot. Droga rozchoǳiła się tuta w rozmaite strony. Przecinały ą
szerokie kamienne schody. Na ednym z załamań zobaczył nagle z boku ogromny ogień
tak blisko, że stanął w osłupieniu. Nie mógł się ruszyć z mie sca. Nie było to wcale okno
płonące od światła, nie drzwi otwarte, lecz akby szeroka czeluść kwadratowa, prowaǳąca
do ognistego wnętrza.
Słyszał gwar luǳki.
Natężywszy ucho ku na wyższe radości swo e posłyszał mowę ancuską, piosenki
lekkomyślne, obozowe, krzyki, kłótnie… Pobiegł tam skacząc przez mokre krzaki winne, przełażąc przez mury ogroǳeń i zapada ąc w rowy pełne wody. Wkrótce szyldwach
przyłożył mu karabin do piersi. Sam ledwie mógł wykrztusić pytanie, tak był przerażony,
gdy nań z mroku naskoczyło siodło kry ące głowę ułana. Przybysz ledwie mógł wykrztusić mot d’ordre, tak był struǳony. Obe rzano go ze wszech stron przy blasku latarni
i puszczono ocieka ącego wodą do ognia razem z ego siodłem i ǳidą. Tak dobrodusznie
zdecydował przywołany kapral.
Krzysztof zbiegł po kilkunastu stopniach i stanął na progu głębokie nawy wielkiego kościoła. Kilkanaście ognisk buchało pod ego środkowym sklepieniem i w bocznych
kaplicach, ﬁlarami odǳielonych od głównego wnętrza. Na ołtarzach płonęły zapalone
świece. Mnóstwo ich również arzyło się w rozmaitych kątach pod chórem i na chórze,
na ambonie i w kruchtach. Ze dwa tysiące żołnierzy biwakowało tam z wrzaskiem i śpiewem. Jedni chrapali uż, leżąc pokotem na kościelnych dywanach, pod chórem, mięǳy
ﬁlarami, dokoła ołtarzów, a nawet na ołtarzach. Inni piekli na ogniu połcie mięsa, prosię  Popioły, tom III
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Bezpieczeństwo

ta, indyki, koguty, inni zarzynali drób i oǳierali go z pierza. Cedro doświadczał uczucia
niewymowne radości. Nie grozi mu uż napaść z tyłu i straszliwa śmierć woltyżera, nie
otacza go samotność w czarnych polach, nie le e się po plecach zaciek deszczu. Ogień,
światło, suche płyty! Krzyk luǳki!
Naokół siła i wesele luǳi zdrowych!
W pierwszych minutach nie mógł się zorientować, co się to tuta robi, czym się zabawia ą owialni kamraci. Wyszukał oczyma wolne mie sce pod boczną ścianą i za ął e
prawem kaduka, z rozkoszą wyciąga ąc zdrętwiałe nogi. Zaraz utworzyła się dokoła ego
ﬁgury kałuża z ocieka ącego płaszcza i oǳienia. Dym ognisk zapchał głębie sklepień i ciągnął ku drzwiom. Deszcz pryskał przez wybite witraże. Ze dworu po ziemi szedł mokry
chłód.
W kłębach owego dymu, w blasku kilkunastu świec przytwierǳonych do gzymsu
ambony, ukazywał się co chwila grenadier ancuski, który wǳiawszy na mundur komżę
i założywszy na kark stułę głosił kazanie o na sprośnie szych ob awach życia, o na ohydnie szych przestępstwach, akie tylko zgromaǳić może w szczupłe ramy anegdoty kawalerska imaginac a. Mowę swo ą ilustrował na zabawnie w świecie, skubiąc dużego koguta
i co chwila z gestami krasomówczymi rozsypu ąc na słuchaczów obdarte pierze. Umiał
przy tym piać i udawać gdakanie spłoszonych kokoszek w sposób iście zabawny. Cedro
śmiał się do rozpuku mechanicznym, martwym śmiechem, bokami i gardłem, aczkolwiek
doświadczał ednocześnie uczucia przykrości. Wciąż dokoła niego łamano konfes onały,
rąbano rzeźbione stalle i ławki, katafalki, schody, drabiny i lichtarze, sprzęty kruchciane, starodawne naczynia z drewna, barǳie uż przez swą starość symbole wieczności niż
przedmioty rzeczywiste. Rzucano e wraz z chorągwiami, z mszałami w wielowiecznych
oprawach, wraz z poczerniałymi obrazami w grubych ramach na stosy, i ognie pełgały
coraz żywie . Krzysztof ociężałymi oczyma patrzał na białe place po zerwanych ze ścian
obrazach, gǳie nikłe pa ęczyny chwiały się od przeciągu… Ziewał kurcząc się w sobie
żałośnie. Na marmurowe posaǳce stały pośrodku rozlane kałuże uchy prosiąt, cieląt,
kogutów i indyków. Za nogami choǳących włóczyły się istne korowody puchu i pierza.
Słychać było gwar przeważnie ancuski, ale przebĳały się dźwięki niemieckie, polskie,
hiszpańskie, a nawet holenderskie.
— Holendrzy w Hiszpanii ako zdobywcy… — pomyślał leniwie Krzysztof ziewa ąc
z całego serca.
W te same chwili rozległ się ǳwonek u drzwi prowaǳących do zakrystii, tak znany
uchu katolickiemu, a zwiastu ący wy ście sumy. Wszyscy porzucili swe za ęcia i zwrócili
głowy w tamtę stronę. Istotnie wychoǳił z zakrystii tłum poprzebieranych żołnierzy.
Naprzód szedł szereg akoby chłopców ma ących służyć do mszy, w komżach i pąsowych pelerynkach. Każdy z nich niósł dużą butlę omszałą, z minką skromną i pokornie
spuszczonymi oczkami. Ustawili butle na wielkim ołtarzu szeregiem i, złożywszy rączki,
pośpiesznie zbiegli ku stopniom. Za nimi dopiero wylazł z zakrystii piechur z wąsiskami
ak dwa lisie ogony, w lśniące kapie i berecie, drugi za nim w ornacie, trzeci tylko w albie, którą podnosił w sposób damski, zwany incroyable czasu wielkie rewoluc i. Każdy
z nich dźwigał olbrzymi gąsior z winem.
Tłum żołdacki ryczał z zachwytu i klaskał w ręce. Tamci, błaznu ący, poustawiali
przyniesione gąsiory na ołtarzu. Przydźwiganą przez kilku beczułkę z winem wtoczyli
na ołtarz i ustawili na szczycie cyborium. Piechur w kapie wziął z rąk kolegi kaǳielnicę i niespoǳianie zaczął wykonywać nieprzyzwoity taniec i odprawiać akieś potworne
nabożeństwo. Gdy wśród podrygów wyrzucał nogi, odgięła się kapa i wykazała, ze celebrans est wprawǳie w mundurze, ale bez innych, niezbędnych części uniformu, które
właśnie suszyły się przy ednym z ognisk. W trakcie tych profanac i poubierani w komeżki wypchnęli przed ołtarz siwego człeczynę w nocne koszuli i krótkich ma tkach. Ubrany
w kapę wciągnął go na stopnie ołtarza i przedstawił wiǳom ako księǳa proboszcza.
— Hiszpan — wołał głosem błazeńskim — ale ksiąǳ proboszcz! Zdawałoby się, że
tak niewiele, a przecież est to właściciel i twórca te całe piwniczki winne . Szanu cie,
barbarzyńcy, tego właściciela! Nic nie wypito pota emnie. Nie chciał nam czcigodny o ciec dobrowolnie pokazać skarbu, który przez tyle lat pielęgnował, więc go cokolwiek
zazna omiliśmy z grzecznością. Teraz uż est grzeczny i sancuziały do gruntu. Pięćǳiesięcioletnia malaga w tym oto antałku…
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Wrzask radości rozległ się w całym kościele. Cedro cieszył się na równi ze wszystkimi przemokłymi i zziębłymi kamratami, wbrew istotnym swoim uczuciom. Ceremonia
wnoszenia butelek i gąsiorów za mowała go prawǳiwie i szczerze. Gdyby wiarusy wyprawiały stokroć bezecnie sze orgie, uznał by e na przekór głosowi duszy za ciekawe, godne
uwagi i w szczególny sposób właściwe. Pić mu się chciało tak okropnie, że zda się kilka
lat życia oddałby za eden z owych pękatych i omszałych gąsiorów wina. Po wielkim zmęczeniu, po truǳie drożnym aż do siódmego potu, po wykonaniu pracy ostatnie , która
da e możność poznania forsy i trudu ucznego konia, ego zno ów i niemal uczuć — było
mu teraz na kamieniach odwieczne posaǳki zimno i obmierźle. Woda właziła w kości.
Włóczył spracowane oczy po płytach okolicznych. Sam leżał obok marmurowe tablicy, wielkością przewyższa ące wzrost człowieka. Wykute na nie było niezgrabne wyobrażenie rycerza w zbroi, z mieczem w dłoniach splecionych. Twarz z płaskim nosem, pancerz
i stopy — wszystko to dawno uż było starte podeszwami i obcasami wiernych paraﬁan,
wyniesione prochem przez niezliczone szeregi nóg, które w ciągu wieków deptały dumnego rycerza. Teraz był z niego tylko ślad, istne zwłoki, znak świadczący o znikomości
pamięci ziemskie . Dale leżały tablice, których litery, podobnie ak wo ownik, zstąpiły
w kra nicości. Obok napisów były okrągłe, żelazne antaby do podnoszenia tych drzwi
grobowych. Spod nich to wiał ów prze mu ący, zwilgły, trupi chłód.
Krzysztof nie mógł wytrzymać. Złożył swe siodło, lancę, powiesił przy ołtarzu płaszcz
i uzdę. Wszedł mięǳy tłum. Trudno było prze ść koło ognisk, gdyż wszęǳie tam luǳie
leżeli na rozciągniętych płaszczach, dywanach, ornatach, kapach kościelnych, na suknie
do paradnego katafalku… W stronie prezbiterium utworzyła się zbita masa „przystępu ących” do antałka z winem. Wiarus w kapie rozǳielał kielichy mięǳy pĳących. Krzysztof
grzał się i suszył, z dala sto ąc przy ednym z ognisk, i rozglądał się naokoło. Drażniło
go rozkoszne skwierczenie prosiaka pieczonego na bagnecie. Wstyd go palił na myśl,
żeby poprosić o kąsek, ale głód kiszki skręcał. Kamraci przypatrywali mu się spode łba.
Zaczęli mięǳy sobą mamrotać z niechęcią i zsunęli się koło ognia w taki sposób, żeby
mu zagroǳić dostęp. Cedro spo rzał na nich wyniośle i odszedł z głową zadartą do góry,
w towarzystwie coraz doniośle sze symfonii kiszkowe .
Zahuczały organy, na których wygrywano skocznego szta erka. W edne z kaplic
utworzył się pewien roǳa sali balowe . Tańczono tam z naǳwycza nym ożywieniem
i ruchami. Szczególnie oǳnaczał się w tym kierunku eden z grenadierów. Tańczył trzyma ąc w ob ęciach z pieczołowitą i subtelną eleganc ą sporego prosiaka. Udawał, że w zapamiętałym szale wiru e w tańcu styry skim, unosząc w ob ęciach nadobną i wiotką ǳiewicę. Ponieważ prawą ręką kręcił prosięciu ogon i szczypał e paznokciami, gdyż kwiczało
obrzydliwie — więc uśmierzał ego boleść namiętnymi szepty. Żołdactwo ryczało.
Przeǳiera ąc się ku ołtarzowi przez zwarty tłum, spostrzegł Krzysztof owego starego proboszcza. Księżyna łypał oczyma sto ąc w ciemnym kąciku pomięǳy nagrobkami
i wolniuteńko kwapił się w pewnym kierunku, widocznie z tym zamiarem, że się niepostrzeżenie zdoła wymknąć, gdy motłoch na dobre podpĳe sobie. Zgłodniały lans er
przystąpił do księǳa i zagadnął go ostro, w twardym tonie, czy rozumie po ancusku.
Proboszcz skrzywił się zarazem boleśnie i chytrze; kiwa ąc głową niby potwierǳał, a niby zaprzeczał. Po wyrazie twarzy Krzysztof poznał, że został zrozumiany. Zażądał wtedy,
dobitnie wymawia ąc wyrazy, żeby mu ksiąǳ przyniósł cokolwiek do eǳenia, gdyż est
głodny na okropnie , po prostu ak pies. Pleban wytrzeszczył oczy i prawie z płaczem ął
bić się w piersi, przysięgać na świętości i wskazywać z ękiem, że uż nic a nic nie ma,
że ego oto prosięta, cielęta, krowę, kury, indyki — i wino — dodał, bokiem ze zgrozą
i okropnym uśmiechem zwraca ąc się ku ołtarzowi — za ada i zapĳa sławne po wsze czasy
wo sko cesarskie. Cedro był tak zgłodniały, znużony i bezsilny z czczości, że namyślał się
tylko nad tym, akby z tym klechą począć sobie na skutecznie .
U ął go za kołnierz od koszuli i popchnął przed siebie, mięǳy tłum. Ksiąǳ pomknął
żywo, schyla ąc głowę, akby się chronił od ciosu. Dotarli do zakrystii. Tam wszystko
było powywalane razem z szuﬂadami. Szafka ze świętym naczyniem była rozbita, szuﬂady
e wyrwane, a samych przedmiotów oczywiście nie było śladu. Naokół tarzały się po
ziemi ornaty, kapy i bielizna kościelna. U rzawszy dużą, żałobną kapę z czarnego aksamitu
Krzysztof narzucił ą co tchu na ramiona z myślą, że bęǳie mu służyła za kołdrę. Zamierzał
teraz na dobre zabrać się do księǳa. Obe rzał się na niego… Zobaczył płaczącego pod
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ścianą, z twarzą ukrytą w dłoniach. Śmiesznie wydatny a doskonale okrągły brzuch księǳa
mięǳy naiwnie pierwotnymi szelkami wstrząsał się w krótkich i obcisłych ma tkach od
głębokich szlochów. Całe ciało targało się konwulsy nym dreszczem.
Krzysztofa ogarnęła przelotna, krótka litość. Zbliżył się do starca i dotknął ego ramienia. Gdy tamten podniósł głowę, spo rzał mu w oczy z serca. Pokiwał głową, pokiwał
głową… Późnie pocałował go w ramię i rzekł mu do ucha:
— Wielebny o cze, dawa mi, co masz eszcze do z eǳenia, bo zdycham z głodu.
Ksiąǳ podniósł na niego zapłakane oczy i z załamanymi rękoma wskazywał owo zniszczenie sprzętów, szat kościelnych, naczyń… Byli ku sobie wza em pochyleni, i właśnie
Cedro miał zamiar wytłumaczyć staremu kanonikowi dobrotliwie, z wyrozumiałością, że
to sam Bóg karze go zapewne za ów kult wina oraz cieląt widokiem świętego kaǳenia
przed wypielęgnowaną beczułką malagi, kiedy ksiąǳ schylił się, zaczął podnosić alby,
komże, składać e sekretnie, pośpiesznie, ze czcią, w szuﬂadach. Krzysztof mu nie przeszkaǳał. Sam rozglądał się po kątach, czy nie zna ǳie eszcze czegoś sprofanowanego
albo czegoś do eǳenia… W trakcie tych swoich zabiegów usłyszał szczęk klamki w na ciemnie szym kąciku zakrystii. Rzucił okiem i posunął się w tamtym kierunku, ale u rzał
uż tylko plecy i pięty proboszcza. Drzwi zatrzasnęły się i klucz w nich szybko z tamte strony zgrzytnął. Cedro wzburzony skoczył, żeby ścigać księżynę, ale za naciśnięciem
klamki przekonał się, że drzwi zostały z tamte strony istotnie zamknięte.
Kanonik niewątpliwie czmychnął.
Nie pozostało nic innego, tylko wrócić do prezbiterium i szukać tam pożywienia.
Stanął za innymi przed ołtarzem. Tłum rozgrzany wciąż za kole ą klękał na stopniach
i chłeptał malagę i andaluzy skie wino Alikante, porządkiem otrzymu ąc złoty kielich
z rąk żołnierza w kapie. Już Krzysztof zbliżył się do ołtarza, żeby na stopniu klęknąć i pić
za innymi, gdy na niego kole ka przy ǳie. Odchoǳił od przytomności z głodu, a głównie
z pragnienia. Nagle pogarda buchnęła z niego ak womity. Wypchnęła go duma z tego
szeregu. Poszedł precz wprost na swe mie sce klnąc głośno i barǳo brzydko. Zawinął
się szczelnie w aksamitną kapę z taką wściekłością, akby za chwilę miał głowę położyć
na nożu gilotyny, narzucił na suchą kapę mokry, biały płaszcz ułański, siodło ustawił ak
wezgłowie. Miał pod ręką lancę i rzemienie siodła, pistolety za pasem. Wydobył eszcze
furażerkę, podłożył ą pod policzek, żeby choć głowa leżała na suchym. Głodny ak pies
bezpański, zamknął oczy i wrzepił głowę mięǳy kule siodła, żeby spać i nie patrzeć na
świat.

„Siempre eroica”
Blisko sześć tygodni Cedro spęǳił na siodle z rzemieniem lancy na ręku, z ostrogą wpartą w bok bieguna. Miał teraz ibery czyka, konia szybkiego ak wiatr. Otrzymał go eszcze
w Tudeli, dokąd na piechotę przybył ze swym siodłem. Od chwili wtargnięcia z pułkiem
azdy na prawy brzeg Ebra i w radosną po górskich pustkowiach dolinę te rzeki, nie
zaznał uż edne chwili spoko u. Brał tedy uǳiał w niezrównanych szarżach lans erów
pierwszego pułku pod Mallen i czternastego czerwca pod Alagon nad Xalonem, cudnym, bystrym, ǳikim dopływem Ebra ze strony południowe . Szedł w przednie straży
całego wo ska, kiedy  czerwca zbliżano się do Saragossy. Jeden z pierwszych przebiegł
we wszelkich kierunkach ów ogród pracowicie uprawny, zroszony licznymi kanałami,
za rzał do każdego domu w podmie skich wioskach — la Joyosa, Marlofa, Las Casetas,
Utebo, Monzalbarba, pierwszy wreszcie dotarł do klasztoru San Lamberto w Molviedro.
Stąd uż nie było trzech wiorst do aragońskie stolicy. Molviedro stało się od te chwili nie ako domem pułku. Tu po trudach wypraw odpoczywano w zimnych korytarzach
klasztoru, tu nieraz można się było ukryć przed natarczywością ǳiennych upałów i zimna nocnego, stąd wreszcie wyruszano na setne i tysiączne ekspedyc e, z których każda
była zatraceniem. Zapomniał uż był Krzysztof liczby starć, bó ek, pościgów na gładkich
szosach wapiennych, wysaǳanych drzewem eukaliptusa i platanu w rozdole rzeki Ebro.
Wiódł teraz życie na spalonych od słońca wyżynach szosy madryckie , wĳące się przez la
Muela, przez Calatayud — i w dolinie Huerby na drogach przez Daroca, ponad kanałem
królewskim, i za rzeką, za Ebrem, na lewym, bagnistym brzegu u dolinie Gallego i na
górach ałowych, solnych, kruchych od zwietrzałego kamienia i sypkich od gipsu.
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Ponieważ szczupła armia generała Verdiera, które zadaniem miało być opanowanie
Saragossy, nie posiadała wcale magazynów, więc ułani nadwiślańscy musieli dostarczać
dla całego wo ska zapasów żywności i furażu. Toteż ǳień w ǳień, poǳieleni na odǳiałki, od wczesnego rana pomykali w góry. Bogata, mlekiem i miodem płynąca dolina Ebra
była zupełnie pusta. Jedna część mieszkańców uszła do Saragossy, inna w góry, zabrawszy ze sobą dobytek. Trzeba było szukać stad owczych, krów i kóz w ich niedostępnych
kry ówkach. W ciągu tych sześciu tygodni ułani wyćwiczyli w sobie instynkty tropicieli
i zbó ów. Cedro odnalazł w sobie duszę akiegoś przodka z czasów Maćka Borkowica.
Zobo ętniał uż na przykrości tego zawodu. Owszem, odszukał w nim pewien szczególny urok, bezczelną dumę, rozkosz tyranii, śmiech zdrowy z luǳkich ęków. Każda teraz
chwila ego życia upływała pod ruchomą skałą grozy.
Człowiek w górach napotkany to był wróg goǳący nożem w serce. Zza każdego krzaka czyhała lufa strzelby, strzał padał i kula świstała zza każdego kamienia, a każdy cień
przelatu ący zwiastował śmierć. Ale w tym właśnie młoda dusza znalazła dla siebie żywioł. Była to rozkosz: wy ść w kilkanaście koni wczesnym, modrym, zimnym rankiem
w lipcu, nim słońce wstanie zza gór ziemi Monnegros, co koń skoczy przebiec chłodne,
mroczne ale e drogi pampeluńskie , wy echać z obrębu oliw i winnic, zawrócić na południe ku Placenc i, a stamtąd cichaczem rzucić się w bok, w zgorzałe, sypkie, spaǳiste
rumowia dolin. Wy ść z obszaru cyprysa w rzadkie ga e pinii. Stamtąd widać ak gdyby
step zburzony, strzaskany, gǳie cisza i głusza, gǳie suchy, bezmglisty cień poranka leży
nad dolinami ako wieko. Nagle wichrowym skokiem wpadną do akichś kamiennych
zagród, zastaną tam luǳi, złapią stada. Przystawią ze śmiechem lu pistoletów mięǳy
czarne oczy tym chłopom ponurym i zmuszą ich, żeby ak niewinne baranki pęǳili swe
stada na szosę i aż do samych bram oblężone Saragossy.
Nie zawsze ednak udawało się tak łatwo. Traﬁały się dni, w których ciągu na próżno
plądrowali góry i wąwozy aż pod sam szczyt Puig Cervero za Huerbą, w kierunku na
Belchite i ponurego w górach zamku Daroca, że darmo rzucali się w płone płaskowyża
ku Fuentes nie spotyka ąc na droǳe żywe duszy. Ileż to razy tropiąc bydło wpadli na
zacza oną bandę gerylasów, która rzucała się na nich z krzykiem i nożami. Były to chłopy
proste i ǳikie, przyzwycza one do żywota w ziemi puste i do wędrówek w Pirene ach
z kontrabandą. Przeszywani bez miłosierǳia grotami lanc, wieszali się u szy końskich,
ostrzem noża rżnęli kłęby rumaka i goǳili w serce eźdźca. Wówczas to Cedro poznał,
czym est lanca i ak mądre są maksymy towarzysza Ga kosia. Nim wróg zdecydu e się na
skok — pęd konia i nastawiony grot!
Struga krwi i ęk śmiertelny stratowanego — oto wszystko. Zawsze niezwyciężony
pułk lans erski tratował uż wielekroć tłumy. Nieraz uż Krzysztof prał w falach Ebra
płótno swe chorągiewki, gdy się stało twarde i edne barwy od zeschłe aragońskie
krwi. Nieraz uż wpław przebył płytkie, letnie fale rzeki. Wielekroć śmigał po równinach
lewego brzegu w urocze dolinie rzeki Gallego, płynące z Pirene ów, żeby wody swe
połączyć z wodami Ebra tuż za murami Saragossy.
W tych wyprawach sześciotygodniowych uż wielokroć okrążył starą Caesaraugustę ze
wszech stron. Wiǳiał ą od strony wyniosłości Castellar z wyżyn płaskowzgórza Placenc i,
od strony południowe z la Torecilla, i ze wschodu z płaszczyzny Val de Osera. Rysowały
się przed oczyma niezliczone wieże: wyniosły szczyt katedry Del Seo; olbrzymie kadłuby
klasztorów — anciszkańskiego, w środku miasta, za bramą zwaną Quemada, na prawym
brzegu Huerby — świętego Józefa, na południu — czworokąt zamku inkwizyc i Castel
Aǉaferia, na zachoǳie — kapucynów, przed bramą Carmen; okrągłe kopuły i strzeliste
wieże Nuostra Señora del Pilar, nad samym brzegiem rzeki.
Wiǳieli dobrze most łączący przedmieście Arcabal z głównymi przecznicami grodu,
które sięgały aż do placu Engracia i bramy tegoż imienia na południu; szerokie zagłębienie
mięǳy czarnymi gmachami w kształcie litery C — to est Calle del Cosso, którego grube,
środkowe brzuśce pod Franciszkanami i szpitalem obłąkanych stanowiło wydłużony plac,
dolne wy ście kieru e się za gmachem uniwersytetu ku Puerta del Sol, a górne przechoǳi
w plac targowy i za klasztorem S. Juan de las Panales dosięga wąską uliczką rzeki Ebro.
Mamiło ich i czarowało to miasto posępne. Nie było fortecą, bo e otaczał eno niski,
ǳiesięciostopowy mur i liche bramy. Wiǳieli pierwsze targnięcie się na Saragossę dnia
 czerwca i atak w dniu  lipca, zdobycie wyniosłości podmie skie Monte Torrero, opa  Popioły, tom III
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nowanie klasztoru kapucynów. Byli przy zaciekłym szturmie, obronie i spaleniu klasztoru
świętego Józefa.
Poznali tu męstwo eszcze niewiǳiane, upór stalowy. Rozumieli to uż, że ma ą przed
sobą nie oﬁcerów i żołnierzy, nie lud burzliwy i lecący w rozsypkę, gdy natrze ćwiczony
batalion, lecz lud potęgą fanatyzmu przeistoczony w armię. Dowódca w te olbrzymie
gromaǳie nie był mianowany z góry. „Góry” nie było.
Woǳem stawał się na tęższy, na ǳielnie szy i na zaciekle szy — przez ednomyślny
i ednogłośny rozkaz masy. Jeśli źle obmyślił, nieskutecznie rzecz poprowaǳił, słabo wykonał, nęǳnie zarząǳił, za słabo i miękko natarł, nie walczył, słowem, na śmierć, ak tego
chciała wola powszechna, wydawano nań wyrok gorącym prawem, stawiano pod murem
i ego własna podkomendna gromada kulami przeszywała mu serce. Tak zginął pułkownik
artylerii Pesino, tak zginął dowódca zamku Cinco-Villas — i inni. Gromady walczące nie
były wcale poǳielone na regularne odǳiały. Były to kohorty, które przyciągnął i skupił
geniusz woǳa. Im wydatnie szą była siła tego geniuszu, tym odǳiał licznie szy. Wóǳ
danego odǳiału nie zależał właściwie od naczelnego dowódcy: spełniał rozkazy wydane z góry o tyle, o ile e uznał za zmierza ące do celu. A ednak wszyscy ak eden byli
w danym razie posłuszni woǳowi na akiego z woli ludu wyrósł Don José Palafox.
Ułani polscy sto ąc na górach i patrząc na posępne miasto myśleli o nim ako o duszy
zna ome i czu ące . Lubili tak stanąć odǳiałem, patrzeć w nie długo… Nieraz Krzysztof Cedro zatrzymał konia i zapamiętał się w dumaniu. Serce łamało się w nim od tych
rozmysłów, ręce się trzęsły. Z duszy ego wybuchała zaciekłość, a z ust rwał się mściwy
okrzyk: — Musisz i ty zginąć, maro! Nie bęǳiesz nam stała przed oczyma, zmoro przeklęta! Przeciw karnym, przeciw regularnym, przeciw ćwiczonym czworobokom stawiasz
dumę swe woli, potęgę swo e wyniosłe anarchii! Cha, cha! Musisz zginąć!
Gdy przedsięwzięto sprowaǳenie z Pampeluny czterǳiestu sześciu ǳiał wałowych,
haubic i moźǳierzy w celu rozpoczęcia regularnego oblężenia, pułk ułański bronił tego
transportu od napaści gerylasów w czasie spławiania go Kanałem Aragońskim. W te
dobie nie było spoczynku ani dniem, ani nocą. Szli ciągle wpław raz na tę, drugi raz
na drugą stronę kanału. Zachoǳili drogę bandom zstępu ącym z gór, siepali się z nimi
w zasaǳkach, po wyłomach skalnych i w dołach górskich. Nareszcie transport ściągnięto
pod Saragossę i oblężenie zarząǳono w ten sposób, że opasano część miasta z zachodu
i południa, czyli od rzeki Ebro do fortu Monte Torrero. Część wschodnia z całym przedmieściem i zarzeczem była wolna.
Pod koniec lipca Krzysztof, ako zna ący ęzyk ancuski, wybrany został z szeregu
do kompanii inżynierskie i artylery skie , którą ze zdolnie szych ułanów i piechurów
składał i formował kapitan lans erów Hupet. Liczba wykwaliﬁkowanych artylerzystów
była tak w armii nieznaczna, że generał-inżynier Lacoste, który miał kierować robotami oblężniczymi, rozporząǳał kilku zaledwie oﬁcerami. Bateria powierzona kapitanowi
Hupetowi stała pod Monte Torrero. Artylerzyści mieli teraz za zadanie kierować sypaniem baterii. Ułatwiała te prace wielka obﬁtość rowów irygacy nych, wykopanych eszcze
przez pracowitych Morysków, oraz naturalnych fos, przez które szluzy z Kanału Królewskiego wyprowaǳały wodę do ogrodów. Przechoǳiło tędy również wysoko obwałowane
łożysko rzeki Huerby. Drzewa oliwne rozciągały się aż do samych murów miasta. Toteż mieszkańcy dniem cięli kulami wypielęgnowane ga e, rwali ogrody, burzyli w nich
domki letnie, żeby odsłonić roboty Francuzów i kulami spęǳać zatrudnionych chłopów.
Krzysztof porzucił konia i wyprawy, aczkolwiek nie zmienił uniformu ani nie przestał
należeć do swego pułku. Sieǳiał teraz w kanałach i dyrygował powierzonym mu odǳiałem chłopów aragońskich, którzy pod karą śmierci musieli budować narzęǳia śmierci
dla swych współrodaków. Co chwila z bagnetem w ręku odpierał wycieczki mieszkańców
miasta napastu ących albo uśmierzał wybuchłe w rowach na podobieństwo prochowych
min bunty robotników. Z murów i wież klasztornych bez przerwy sypały się kule, wypadały brandkugle, kawały żelaza i kamienie. Nocami uczył się sztuki stawiania ǳiałobitni,
sypania przedpiersiów, rznięcia strzelnic, ich policzków i pokolanków, układania podłoża
armat, stawiania sworzniów i łuków wkopanych.
Oblężeni otrzymali w tym czasie posiłki w liczbie dwu tysięcy luǳi gwardii hiszpańskie , ale i Francuzi wzmocnieni zostali przez dwa pułki liniowe, które z Franc i nadeszły.
Baterie zostały ustawione na legarach, ostatnie wbito gwoźǳie pomostowe, przedpier  Popioły, tom III
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sia wyłożono faszynami. Na żądanie poddania miasta Palafox odpowieǳiał wyrazami:
„Walka na noże!”.
Trzeciego sierpnia ryknęły wszystkie armaty. Czwartego bito od świtu w zamek Alaferia, odwieczne więzienia inkwizyc i, w bramę Carmen i w bramę Engracia. Zarazem
strzelcy polscy ruszyli po drugie stronie rzeki Ebro na przedmieście Arcabal. Krzysztof
Cedro stał w baterii naprzeciwko klasztoru Engracia. Ponieważ przewidywano, że brama tego dnia musi być zatarasowana wańtuchami z piaskiem, bito wyłomy obok nie
z prawe i lewe strony w murach należących do klasztoru. Ogromne zabudowania ego
stały na nieznacznym wzniesieniu i tworzyły całość odosobnioną. Batalion pułku siedemǳiesiątego i cały pułk pierwszy piechoty polskie stały w przykopach, czeka ąc na dany
znak. Cedro z towarzyszami artylerzystami otrzymał rozkaz wzięcia uǳiału w szturmie
z karabinem w ręku, gdy szwadron konny nadszedł do asekurac i armat.
Luǳie byli spragnieni walki, kobiet, rabunku. Drżeli do bitwy. Około goǳiny edenaste z rana poczęły walić się i w słupy kurzu obracać mury klasztorne. Na prawo od
bramy, w pierwszy wyłom, rzucił się natychmiast kapitan Bal. Za nim przez most na rzece
Huerba ruszyła garść ułanów artylerzystów. Wśród wściekłego upału, w ogniu strzałów
bucha ących ak gromy i pioruny ze strzelnic kutych w murze klasztoru, przypadli do
wyłomu. U rzeli tuta oko w oko obrońców. Rzucili się edni na drugich ak roz uszone
zwierzęta. Rzygnęła z przebitych piersi krew. Wał trupów zagroǳił we ście. Mury klasztorne z trzaskiem padały. Waliły się suﬁty i z pięter leciały zastępy chłopów w głąb piwnic.
Belki miażdżyły ich, oberwane piece i ściany zasypywały od razu. Krzysztof znalazł się nad
brzegiem edne z tych am. Oniemiał. W dymie i słupach ceglanego pyłu, w ruchomych
gruzach pod swymi stopami wiǳiał gmeranie się te kona ące miazgi. Głowy obwiązane
czerwonymi chustkami w sposób świąteczny na obraz duże obręczy; długie włosy wysmarowane tłuszczem, wełniane płaszcze w białe i niebieskie pasy, a sięga ące do same
ziemi ak togi rzymskie. Wierzgały i roiły się nogi w białych pończochach i czarnych aksamitnych spodniach, trepy drewniane z czarnymi wstążkami związanymi w tyle nogi.
Wyciągały się eszcze ręce ściska ące długie noże.
Z rozwartych am w rozpękłych ścianach wypadały coraz to nowe szeregi wystro onych świątecznie; rzucały się na napastników ze ślepym męstwem. Zamordowano ich bagnetem i zepchnięto do wspólnego z tamtymi grobu. Piechota polska wtargnęła w wyłomy klasztoru. Depcąc ranionych i kona ących, biegnąc po gzymsach obok piwnic pełnych
konania, zbroczeni krwią, w poszarpanych ubraniach, z lufami lepkimi i ocieka ącymi,
chyżo wypadli wreszcie na pierwszy plac.
Engracia!
Nareszcie włamali się do tego wściekłego miasta!
Plac był pusty. Gdy wyszli na ego środek, ak grad sypnęły się na nich strzały, runęły
z góry kamienie. W ślepych murach, martwych, tylnych ścianach domów powybĳane
były od dawna oskardem wąskie otwory. Z każdego z nich błękitny dym wybuchał. Wąskie ulice wiodące w miasto, istne szpary mięǳy rzędami wysokich kamienic, były świeżo
zamurowane albo zawalone worami piasku. Okna dolne w mieszkaniach, drzwi sklepów,
we ścia do sieni były również zamurowane i pełne niedostrzegalnych strzelnic. Nigǳie
drzwi! Ani ednego żywego człowieka! Nieprzy aciela ak gdyby nie było!
Druga straszliwa salwa strzałów… Dym buchnął z ednolitych murów i sączył się
smugami… Kilkaǳiesiąt trupów padło na bruk. Oﬁcerowie sformowali plutony i popod murami dążyli co tchu nazad, ku bramie Engracia. Tu się ukryło wo sko za zrębami
poszarpanego klasztoru. Znaleźli bramę zawaloną niezmierną masą worków ziemnych,
które tworzyły za wierze ami górę równą ich wysokości. Kazano batalionowi drugiego
pułku piechoty polskie odciągnąć owe wory spod bramy. Rzucili się do roboty, raǳi,
że nie idą choć chwilę na ślepe, dymiące mury. Mięǳy innymi pracował tam i Cedro.
Gdy uż z dobrą goǳinę nosił ogromne sacs à terre, omdlewał prawie z trudu. Cały był
zlany potem, brudny i niemal ślepy od dymu i kurzu. Dysząc ciężko, usiadł na worku
i wyciągnął nogi. Ani edne myśli… Gǳie to on est i co robi? Co to za wory i do czego? Huk straszliwy armat grzmota raz w raz w czoło, w ciemię głowy. Przeraźliwe ęki
umierania… Gǳie to on tu est?
Tuż obok pod murem, w ego ﬁoletowym cieniu, choǳił tam i z powrotem niski
oﬁcer, szczupły, chudy brunet z pięknymi oczyma. Szpadę obnażoną trzymał w ręce. Ce  Popioły, tom III



dro rzucił na niego przekrwawionym okiem i nie był pewny, czy rzeczywiście wiǳi tego
człowieka, czy to może mu się przypomina akiś wypadek z takim człowiekiem. Oﬁcer
stanął nad nim i z uśmiechem ironii coś mówił. Wśród buchania strzałów, wśród owych
galopem pęǳących fal powietrza, wśród walenia w mury pobliskie oskardów saperskich,
wpośród ryków „na pomoc!”, wrzasków konania i przesmutnych ęków a wołań — nie
mógł dosłyszeć.
Zerwał się na nogi i wyprostował.
— Skąd się tu wziąłeś, ułanie z wciętą talią? — wkrzyczał mu kapitan w ucho.
— Odkomenderowany do armat Hupeta kapitana…
— Rozumiem. Spracowałeś się waćpan?
Cedro spo rzał na niego ze zdumieniem.
— Znam waści z wiǳenia, z wieści, ze słuchu, panie Cedro.
Krzysztof ukłonił się po wo skowemu.
— Jesteśmy w dalekim powinowactwie. Nazywam się Wyganowski.
Rotowe salwy strzałów i nowy huk armat spod Aǉaferii przerwał rozmowę. Za chwilę
Krzysztof sieǳiał znowu na swym worku, a oﬁcer choǳił wzdłuż muru.
— A nazywa się ak chcesz, diable czubaty… — rozmyślał Cedro. — Powinowactwo…
Rzucił mimo woli wzrokiem w stronę ruin klasztoru i znowu do rzał zawalone piwnice. Z rumowia wyłazili luǳie. Gałgany na nich krwawe, obdarte. Gęby straszliwe, oczy
w niego z daleka patrzą. Cóż za oczy!
— Wyganowski… — szepcą usta — w dalekim powinowactwie… Cedro… Cha, cha!
Cedro! Nie ma uż, bracie, Krzysztofa Cedry. Poszedł, braciszku, i nie ma… Och, nie
ma…
Niedługo pozwolono mu melancholizować w tym sposobie. Wezwany ponownie do
noszenia worków, musiał z kolegami chwycić za pierwszy ciężar z brzegu i dźwigać go
wśród niewysłowione spiekoty. Na placu Engracia rozwiązywano wory i wywalano piasek
na kupę.
— Ciekawym — myślał Cedro ze śmiechem biega ąc tam i z powrotem ak koń
w kieracie — akie też to chłopczyki będą znowu nasypywały ten piasek w worki? Czy
może my sami?
Skoro barykada zza bramy została usunięta, skruszono młotami e olbrzymie wrzeciąǳe i rozwarto wrotnie na ścieża . Pułk czterǳiesty czwarty wwalił się teraz w ulicę, na
plac i w ǳieǳińce klasztorne. Co eszcze nie zginęło pod gruzami murów, to teraz konało pod bagnetem. Opuszczono zabudowania klasztoru święte Engracii wówczas dopiero,
gdy uż nie zawierały w sobie żywego obrońcy.
Wówczas cała siła ancuska zebrała się w kolumnę, żeby wtargnąć do środka miasta
i do ść do mostu. Z placu Engracia trzy wy ścia prowaǳiły w trzy strony. Pierwsze na
zachód do placu i bramy Carmen obok klasztoru św. Józefa Del Calzas. Na północ szła
główna arteria miasta — ulica Engracia, otwiera ąca się na Calle del Cosso i wraz z ulicą
św. Giliusza (od Cosso do mostu) przecina ąca gród na dwie prawie równe części. Trzecie
wy ście wiodło na wschód, w ogrody i bocznice ku bramie Quemada.
Wo ska musiały iść wprost, w ulicę Engracia. Wezwano saperów oǳianych w zbro e
oblężnicze, zaopatrzonych w oskardy, i ruszono gromadnie na mur zagraǳa ący wąską
szczelinę. Kiedy narzęǳia z dźwiękiem uderzyły w kamienie barykady, istne piekło runęło
na napastników. Z dachów, z fac at, z nielicznych okien i strzelnic, z każdego piętra
i zza każdego niemal kamienia runęły głazy, bryły żelaza, chlusnęły kaǳie wrzącego ole u
i wody. Dym karabinowy buchał zewsząd, nawet z ziemi, z okien piwnicznych.
Francuzy i odǳiały polskie biły w mur bagnetem. Rypali w nim szczerby, wszczepiali
weń paznokcie i końce stóp, darli się na szczyt po wbitych karabinach ak po szczeblach.
Skoro ruszono mur przecznicy z wierzchu, rzucili się na po edyncze kamienie i rwali e
gołą garścią w ogniu i dymie, wśród walących się gruzów.
Nim Hiszpanie zdołali wymordować pierwsze szeregi, uż ta barykada była roztrzęsiona bagnetami i zamieniła się na osypisko cegły i wapna. Oszalały zastęp zdobywców
wleciał w wąską czeluść ulicy ak wybuch, ak pocisk luǳki wyrzucony przez siłę piekielną. Zemsta rzuciła ich naprzód. Roz uszony, ślepy gniew żelaznym kańczugiem gnał do
biegu. Ale skoro tylko wychynęli z dołu na wyżynę gruzów zasłony i pokazali się w ulicy,
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z głębi tego prze ścia runęły w nich strzały armatnie. Zatrzęsły się i stokroć oddały huk
olbrzymie, czarne bezokienne gmachy, mury klasztorów, ǳwonnice i wieże kościołów.
Kartacze porwały w sztuki pierwsze głowy i piersi. Jasna krew strugą ściekała po cegłach
w płaskie rynsztoki ulicy. Cała ona ak długa była poprzegraǳana przedpiersiami. Wywalony bruk, płyty marmuru i porﬁru, wywalona z głębin ziemia tworzyły akoby schody
olbrzymie, wiodące w dół.
Mie sca nieza ęte pod barykady podarte były przez rowy. Za pierwszą baterią widać
było niże drugą, dale trzecią. Cztery bliższe bocznice z lewe strony ulicy Engracia i trzy
dalsze z prawe były zabarykadowane nagim murem powyże pierwszego piętra, Wszystkie
drzwi i okna zabite głazami. Entuz astyczne, obłąkane zdumienie włosy napastu ącemu
tłumowi z eżyło. Mieli iść w tę czeluść wąską i sięga ącą obłoków. Ulica ta wyglądała ak
nieznaczne pęknięcie mięǳy niebotycznymi murami. Wstążeczkę ognistego błękitu ledwo było widać mięǳy gzemsem a gzemsem dachu. Tego eszcze zdobywcy napoleońscy
nie wiǳieli na szerokie ziemi. Ścięli zęby, ścisnęli w rękach lu karabinów i czekali na
znak komendy. Jednym susem skoczyli ku zie ącym paszczom armat na wzniesieniu. Dopadli. U rzeli oczyma żywych luǳi w tych murach żywych. U rzeli zimnych, spoko nych
kanonierów, ładu ących strzał nowy. Tamci nie uszli przed lecącym tłumem. Z milczącą,
bladą, nieustraszoną pogardą bronili się wyciorami. Na rozkaz poddania się odpowiadali
mamrotaniem modlitwy śmiertelne i śmiertelnymi ciosami. Powaleni na ziemię, bronili
się nożem wyrwanym zza pasa. Kona ąc od stu w edne piersi pchnięć bagneta, szarpali
zębami ręce i twarze żywych i umarłych, ak psy oszalałe z ǳikie miłości swo e , gdy nie
da ą napadniętego domostwa. Skłute i rozstrzęsione na bagnetach krwawe ich trupy po
prze ściu zwycięskie kohorty Francuzów zwisły na wznak, z rozkrzyżowanymi rękoma,
na łożach, kołach i osiach armat ak potargane strzępy sztandaru.
Pierwszy pułk piechoty nadwiślańskie i batalion pułku siedemǳiesiątego pod woǳą
generałów Verdiera i Lacoste’a przeszły przez pierwszy wał i rzuciły się na drugą baterię.
Zaledwie, trupami zawala ąc ulicę, wyminęli edną z przecznic, rzucił się na nich zza barykady tłum Hiszpanów. Musieli teraz walczyć na wsze strony, rażeni z góry bez edne
chwili wytchnienia.
Krzysztof Cedro znalazł się w ulicy Engracia pod bezpośrednią komendą generała-inżyniera Lacoste’a. Wkrótce ednak kole e walki rzuciły go mięǳy inne grupy. Oszołomiony, ogłuchły od huku, ak w twardym śnie pęǳił naprzód z innymi, przyciska ąc
ﬁgurę swo ą do murów niezmiernych kamienic. Przebrnął rowy i żywe wały pierwsze baterii i z nagła traﬁł w wyłamane we ście trzecie uliczki, skręca ące od Engracia na lewą
stronę. Woltyżerowie pierwszego pułku zmagali się tu eszcze z Hiszpanami. Rzucił się
i on w tłum. Obrońcy, wymordowani w samym wyłomie, poranieni i skłuci, rozpierzchli się, i tylko z górnych okien wciąż eszcze padały strzały. Ktoś ze starych wiarusów
doraǳał, żeby się kryć popod murami i posuwać niepostrzeżenie za wyłom, ku zakrętowi
uliczki. Krzysztof uczynił za innymi, co kazano. Przylepiony plecami do muru, posuwał
się krok za krokiem z palcem na cynglu, łypiąc eno oczyma, z które też strony pocisk go
traﬁ. Okna w tym całym prze ściu były na dole pozamurowywane do połowy, toteż tam
i sam można było przewiǳieć strzał, gdy ukazywała się czapka, koniec fuz i, gdy mignęły
płomieniste, czarne oczy.
Przyszli nareszcie do rogu ulicy. Ich droga była prostopadła do kierunku główne
drogi ataku. Z mie sca, gǳie się znaleźli, szła wąska bocznica pod kątem prostym, a równolegle do ulicy Sant’ Engracia w kierunku klasztoru anciszkanów. Nastawiwszy ucha
słyszeli gwałtowną wrzawę przy końcu trzecie linii tego kwadratu, która to linia musiała
znowu łączyć się z ulicą Engracia. Tam pęǳili eszcze po edynczo ranni Hiszpanie, wlekli
się upada ący.
Siedmiu przypadkowo zgromaǳonych piechurów, a mięǳy nimi ułan-piechur Cedro
— puściło się na oślep w te zaułki. Przeczuwali, że traﬁą na barykadę i za mą e tyły. Było
tam mroczno i zupełnie pusto. Szli cichaczem, niepostrzeżeni przez nikogo. Skradali się
na palcach ak lisy po obudwu stronach przesmyka, plecami szoru ąc po murach. Bez
straty i przeszkody dotarli do rogu.
W uliczce, która była czwartą przecznicą arterii Sant’ Engracia, a pierwszą od strony
klasztoru anciszkanów, wy rzawszy zza węgla u rzeli garść Hiszpanów walczącą na murze.
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Trwała i wysoka podmurówka z cegły zamykała tę uliczkę i ǳieliła ą od główne krwawe
arterii. Za murem leżały na kupie klawikordy, kanapy, sza, wozy, stosy wyrzuconych
mebli i kupy worów z piaskiem. Na nich to czyhali luǳie pokrwawieni, przeważnie ranni,
i bez przerwy strzelali. Kobiety nabĳały broń, ǳieci podawały ą obrońcom. Na samym
szczycie stało kilku młodych i zdrowych żołnierzy. Ci bronili przystępu do tego mie sca
karabinem.
Woltyżerowie porachowali ów tłumek oczyma… Za chwilę wypadli zza węgłów ulicy
i z krzykiem rzucili się na barykadę. Spostrzegli ich obrońcy i przywitali strzałami, nim do
podnóża barykady przypaść zdołano. Zarazem ocknęła się ulica. We wszystkich oknach
na górze i dole przed nimi ukazały się głowy i lu. Huknęły strzały i dym zaciągnął
ulicę. Obrońcy barykady zeskoczyli z nie kilku susami i zwarli się z woltyżerami. Przez
górne otwory okien zaczęli wyłazić luǳie starzy, baby z siekierami, z tasakami, ukazywały
się pięście błyszczące od sztyletów i białe wyszczerzone zęby. Żołnierze polscy utworzyli
maleńki czworobok na eżony bagnetami. Woltyżer sto ący w środku pchnął drzwi, przy
których stał. Otwarły się z trzaskiem przymknięte połowy. U rzeli za sobą wąską sień
i ceglane schody prowaǳące w górę. W mgnieniu oka wśliznęli się czworobokiem do te
sieni i zwrócili wszystkie bagnety w ulicę. Dwu nabĳało broń, pięciu woltyżerów i szósty
Cedro nie ode mowali kolb od szczęki.
Utworzył się za chwilę dokoła te sieni zator luǳki z obudwu stron. Cedro był na
oncie czworoboku, stał na progu i osłaniał kolumnę. Tuż za progiem od strony wschodnie , więc od strony ulicy Engracia i niezdobyte eszcze barykady, wysoki, czarny dom
występował w uliczkę grubą skarpą na akie półtora łokcia. W tym to występie były na
wszystkich piętrach okienka edno nad drugim. Było także okno na dole, zamurowane
do połowy. W górnym otworze, który Cedro mógł wiǳieć, bo zna dował się w linii ego strzałów, a na odległości co na wyże dwu luf karabinowych ukazywała się raz po raz
głowa. Dym stamtąd buchał. Wziąwszy w ręce nabity przez kamrata karabin Krzysztof
uważnie zmierzył w to okno‥ W te same chwili znowu mignęła tam biała twarz. Złożył
się lepie do strzału… Tak oto z kolbą przy szczęce znieruchomiał pod kulami nieprzy aciół. Nie mógł ściągnąć cyngla. Prosto w ego oczy z mroków owego otworu patrzały oczy
akby natchnionego anioła, straszne i cudowne, szeroko od uniesienia rozwarte. Czarna
burza włosów nad białą twarzą, którą w maskę zgrozy ściągnęło męstwo i zǳiczenie boowe.
— Jakże esteś piękna… — marzył Cedro, pełen płomienistego wesela i zachwytu,
mierząc mięǳy te oczy, surowo w niego wlepione.
Runął ego strzał. Pocisk dymu osmalił mu twarz i na chwilę oślepił oczy. Gdy dym
się rozpadł, bezwładnymi oczyma patrzał ułan w amę okna. Oto zza futryny wysuwa
się cichaczem białe czoło i oczy widma ogarną napastnika. Szczęście owiało mu twarz.
Uśmiech owładnął ego oczyma i ustami. Stali przez mgnienie źrenicy, trwa ące dłuże
niż setki lat, naprzeciwko siebie z oczyma w oczy zatopionymi. Chwila ta trwała króce ,
niż za mie czasu podanie z rąk do rąk nabitego karabina…
Biegł ku uwięzionym w bramie zastęp coraz większy. U rzawszy istny przed sobą tłum
piechury rzuciły weń eszcze edną salwę strzałów, a potem, nie myśląc wcale, co bęǳie
dale , zatrzasnęły drzwi owe sieni za sobą, założyły ogromną sztangą żelazną od wewnątrz.
Nie wieǳieli, gǳie są. Ciemność ich teraz ogarnęła zupełna. Nie ma ąc nic do stracenia
skierowali się w głąb sieni. Traﬁli tam na owe schody ceglane. Kiedy Krzysztof wbiegał
pierwszy na wąskie, kręte, wydeptane stopnie z cegły, rozwarły się przed nim w ciemności
akieś drzwiczki. Ktoś krzyknął o kilka kroków przed nim. Żołnierz pchnął w to mie sce
bagnetem, ale uderzył w szczery mur. Cza ąc się i wszystkie zmysły posyła ąc na wzwiady,
szedł w górę za szelestem kroków, które przed nim w mroku zniknęły. Cicho skradali
się towarzysze. Słychać było tylko ich gorące, spracowane, złowieszcze oddechy. Zbó eckie oczy przenikały ciemność. Byli ak ednoosobowe widmo śmierci nawieǳa ące cichy
dom. Rękoma wiedli po ciemnych i chłodnych ścianach, szuka ąc drzwi do mieszkań.
Komin krętych schodów otwarł się na pierwszym piętrze w niewielką platformę. Drzwi
prowaǳiły na zamknięte podwórze, dookoła którego biegła galeria drewniana. Chyłkiem
wy rzeli na ǳieǳińczyk. Nikogo.
Trzy kury na spoko nie spacerowały w dole, na słońcu, pokraku ąc i ǳiobiąc niewiǳialne ziarenka. Na balkonie papuga zielona bu ała się w wysokie klatce okrągłe z czer  Popioły, tom III



Żołnierz

wonych prętów. Światło słoneczne ognistym, prawie żółtym płatem leżało na edne ze
ścian i cząstce maleńkiego ǳieǳińca.
Nie wydało się rzeczą bezpieczną wkroczenie z obrębu murów na ów balkon drewniany. Posunęli się wyże , na drugie piętro, schodami tak samo krętymi, po wydeptanych
stopniach z cegły. Gdy byli w połowie wysokości tego drugiego komina, posłyszeli na
ego szczycie lekki szmer. Stanęli.
Była cisza. Ale skoro pierwszy z idących znalazł się w sferze światła, zezem pada ącego
z góry, buchnął w nich strzał. Przodownik stęknął i bez słowa, ak wór piachu, bezwładnie
siadł na mie scu. Natychmiast przeskoczył go następny i wypadł na wierzch. Za nim inni
kole ą. Rozległ się drugi strzał. Po nim trzeci prawie ednocześnie. U rzeli przed sobą
kilku mężczyzn uzbro onych. Byli to księża. Pistolety dymiły się eszcze w ręku tych
sług ołtarza. W mgnieniu oka trze starcy legli we własne krwi, charcząc i pazurami
szarpiąc nogi żołnierzy. Czwarty i piąty uciekał we drzwi na prawo. Jednego dopadł Cedro.
Ksiąǳ nagle odwrócił się i ednym susem stanął przy ułanie. Był to człowiek w sile wieku,
z twarzą szarobłękitną, z siwymi włosami, krótko, przy same skórze ostrzyżonymi. Po
luﬁe karabina zgrzytnął i ześliznął się siny promień sztyletu. Gdy tak raptem w przerażeniu
i napastliwym szale znaleźli się pierś przy piersi, z rękoma wzniesionymi do ciosu, Cedro
zobaczył ego straszne, czarne oczy, rozdarte od zemsty i nieruchome, ego zęby białe
ak ser i rozdęte przez furię nozdrza. Zǳielił go karabinem z dołu w brzuch, od ednego
zamachu ramion. Ksiąǳ zgiął się wpół i z wolna padł w tył. Wtedy nie wieǳąc wcale, co
czyni, Krzysztof w mgnieniu oka dźwignął karabin, obrócił go młyńcem kolbą do suﬁtu
i zadał uderzenie w ęczące piersi. Bagnet przebił wszystko i uwiązł w podłoǳe. Wyrwał
go ułan z trudem i poszedł za innymi we drzwi napotkane, otrząsa ąc buty i spodnie
zbroczone od krwi, która wytrysła i pierzchła na wsze strony.
— Kokoszki! — wrzasnął woltyżer idący na przeǳie.
Kiedy za rzeli do poko u, dostrzegli tam ze dwaǳieścia kobiet różnego wieku, starych
i młodych.
Stały skupione, zbite, akby zlepione mięǳy sobą w ednolitą masę w ciemnym kącie
dużego salonu. Martwymi oczyma patrzyły we drzwi. Nim słowo rzec, gromada ta została
rozerwana, rozbita na sztuki, rozpatrzona w świetle okna. Stare i starze ące się wyrzucono
za łby, kolbami i kolanem za drzwi, do następnego poko u. Zostawiono siedem sztuk,
co na młodszych. Mięǳy ostatnimi Cedro u rzał twarz z okna na dole te kamienicy.
Domyślił się, że ona to biegła przed nim w mroku po schodach. Ona dała znać księżom.
Przypadł do nie skokiem. Porwał w ramiona. Zawarł e z żelazną siłą. Nikt mu e
nie bronił. Teraz wśród straszliwego milczenia, które tę ciemną salę napełniło, dawały się
słyszeć tylko ęki, wzdychania i płacz kona ących. Żołnierze zawarli drzwi edne i drugie.
Z rozwścieczonym pośpiechem zabarykadowali e stołami, stołkami, wszystkim, co było
pod ręką. Na chwilę przerwały ciszę błagania, skamlące szepty o miłosierǳie, o zmiłowanie, zaklęcia i szlochy. Wszystko to ucichło, gdy mazowieckie garście ścisnęły delikatne
garǳiołki Aragonek. Słabe, wypielęgnowane ciała nie mogły się oprzeć powaleniu pięścią
na ziemię, nogi ugięły się. Zdarte zostały w mig suknie…
Cedro stał przed swo ą wybranką i patrzał na nią, blady ak trup. Oczy ego latały
błyskawicami naokół, bada ąc, czy uż wszyscy towarzysze obezwładnieni. Wtedy znowu
bez trwogi mógł spo rzeć na nią. Te same u rzał samoświecące oczy, czarne a przeźroczyste ak asna, niezgruntowana woda. Nie miała więce nad szesnaście lat. Była wysmukła,
wiǳialna prawie w swe sukni prze rzyste . Oczy e skamieniały od straszliwego widoku, który się przed nimi roztoczył. Walka i szamotanie się e sióstr czy krewniaczek —
zmiażdżyły ą na proch. Usta rozpadły się chwyta ąc szybki dech. Jakieś dźwięki w wiotkich wargach… Cedro postrzegł, że mózg w e głowie wywraca się, żyły się wĳą, a czaszka
pęka. Zatrzęsła się, załopotała, wygięła ramiona. Nogi zaplotła edną na drugą, ścisnęła
ze wszech sił dygocące kolana. Rękoma ak ptak kona ący grabie ącymi szponami szukała koło siebie. Oto zaczęły te ręce obciskać suknię na lędźwiach, obciskać z całe mocy,
obciskać… Zdawało się, że ze wstydu wlezie w mur, że się wwierci w ziemię.
Krzysztof co pręǳe chwycił ą za ramię i pociągnął przemocą. Wlókł ą ak szczenię, kąsa ącą mu ręce, aż do drzwi. Rozwarł e uderzeniem nogi. Zatrzasnął za sobą po
przestąpieniu progu. Tam uwolnił e ramię. Stał się z niego w mgnieniu oka wiedeński
salonowiec. Złożył e skromny, a na pięknie szy ze swoich eks-ukłonów i gestem uprze   Popioły, tom III
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mym wskazał, że eśli taka est e wola, może się oddalić z tego mie sca, dokąd chce. Tchu
mu brakło w piersiach. Ledwie zdołał wykaszlać:
— Mademoiselle…
Stała przed nim blada, zbielała ak śnieg. Je oczy, co własny swó blask miały ak
słońce, tkwiły w ego twarzy. Drżały usta. Nie mówiąc słowa złożyła mu ukłon panieński,
dyg salonowy. Odwróciła się i odeszła wolno w głąb poko u. Znikła za drzwiami. On szedł
za nią o kilka kroków, nieświadom tego, co się z nim ǳie e. Był w owe chwili nie ak
człowiek, lecz ak bezcielesne pożądanie widoku piękności. Szedł nie wieǳąc o tym, że
iǳie.
Doświadczał błogiego olśnienia, że się oddala w zaświaty za duszą swo ą, która go wieǳie w błogosławione ǳieǳiny. Było szczęście dotykalne, żywe, całe w każdym z tych ego
kroków. Znikła uż, a on ą eszcze wiǳiał przed sobą oddala ącą się szeregiem ruchów,
których piękności pamięć nie może w sobie zamknąć, oko nie może zmieścić w swym
polu, a słowo nie est zdolne wyrazić. Każda z chwil, upływa ąca mięǳy ednym e poruszeniem a drugim, trwała eszcze, ako wcielenie na wyższe rozkoszy. Piękna doncella
nie obróciła się wchoǳąc we drzwi napotkane. Zostawiła e otworem.
Zapomniał, że broni nie ma w ręku, że karabin zostawił w poko u sześciu u arzmionych dam. Raz spo rzy, dokąd też poszła. Raz rzuci okiem. Może eszcze zalśnią przed
nim te oczy wieczne, oczy żywota…
Wszedł we drzwi i postąpił kilka eszcze kroków. Nagle zdało mu się, że mdle e, że
stracił przytomność. Zaćmiło mu się w oczach. Usłyszał za sobą łoskot drzwi zatrzaśniętych. Palce-szpony, palce-pazury wpiły się w ego garǳiel. Ze dwaǳieścia rąk czepiło
się ramion, nóg, bioder, kolan. Podbito mu nogi, chwycono go za kołnierz i akselbanty.
Szarpnięty niespoǳiewanie, stracił równowagę i runął na wznak ak długi.
Z nim razem zwaliła się na ziemię i przydusiła go kupa starych i podstarzałych bab,
wyrzucona za drzwi. Zdraǳiecko go napadły. Leżał teraz pod istną stertą zwalisk, usiłu ąc
przez chwilę złapać cały oddech i pierwszą z brzega myśl. Tymczasem wszystkie te wyschłe łapy, kościste, poskrzywiane knykcie wbĳały się weń ak gwoźǳie, ak haki stalowe,
szarpały go ak obcęgi.
— Nic to innego, tylko odwet za tamte damy… — myślał sobie ociężale, trzęsąc się
ze śmiechu. — Ależ, matrony… Nie estem w stanie…
Pantoﬂe zatupotały… Baby-truposze szepcą, edna przez drugą, szepcą, szepcą… Jeden
wyraz akiś syczy, świszcze, rzegocze w ich spróchniałych zębach. Coraz natarczywie ,
pręǳe , namiętnie bełkocą to słowo…
Spróbował poruszyć się z ednego boku, z drugiego… Ani mowy! Ręce rozkrzyżowane
i, zda się, bretnalami do ziemi przybite. Każdą z nich ǳiesięć ciotek trzyma ze wszech sił.
— Jak to? — począł mamrotać do nich po polsku — więc a eden… Mamże dać
zadośćuczynienie, o sympatyczne staruszki… Biada mi!
Zgromaǳił w sobie siły, długo nabierał pełne płuca tchu, a wreszcie porwał się z mie sca. Ruszył z posad kopiec babski. Kilka spadło z wierzchołka. Poczęły eszcze zaciekle
biegać, szeptać i znowu kłaść się na wierzch stosu. Nagle akaś straszliwa łapa, sucha,
z żelaznymi stawami, które kłuły ak trzpienie, chwyciła go za garǳiel. Wymacała krtań
i zdusiła. Płaty krwi załopotały mu w źrenicach, a ogień buchnął w czerep. Ostatnim wysiłkiem zgiął kark, huknął naprzód głową dla złapania tchu i traﬁł zębami na żyły i ścięgna
te łapy, co go dusiła. Chwycił z całe siły i ciął szczękami. Szarpnął. Rozległ się krzyk.
Łapa puściła. Wtedy co tchu w piersi zaczął wołać:
— Ratunku! Na pomoc! Na pomoc!
Dokoła ego piersi, głowy, szyi — ruch rąk, szepty, gwar.
Szarpią go, siepią, drą pazurami. Coś sobie wza em z ręki do ręki poda ą, edna drugie
z chargotem wyǳiera.
Zobaczył sztylet. Chwila ciszy, Sapią na nim wszystkie ze świstem. Oto akaś edna
ręka sunie się od dołu po ego piersiach. Szuka, medytu e… Wstrzymała się nad sercem.
Ostrze skierowane wpiera się z lekka w mundur bada ąc pulsu ące tętno. Rozwarł
przerażone oczy… Krew lodem się ścina. Cudowne nad nim oczy… Źrenica patrzy w źrenicę. Półotwarte usta ciężko, śmiertelnie dyszą. Teraz ą dopiero poznał… Onaż to na nim
leży?
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— Jakże cię kocham… — szepnął chwyta ąc dech w piersi.
W te same chwili, nie myśląc o niczym, udźwignął głowę, wytężył wszystkie siły i przysunął usta do gore ących warg. Sztylet w ręku cudne ǳiewczyny zachwiał się,
zakołysał, zawahał. Cedro szarpnął w owe chwili prawą rękę. Wydarł ą z pazurów babskich, wywlókł palce spomięǳy śrub i haków, zgiął łokieć nadmiernym wysiłkiem i dłoń
przyciągnął ku sobie. Chwilę gotował cios. Zadał go z dołu we wszystek pokład babskiego
próchna, które na nim leżało. Za chwilę wsunął dłoń mięǳy swe ciało i ciało ǳiewczyny,
żeby e z ręki wydrzeć niebezpieczny sztylet. Ale nie sztylet napotkała ręka. Zapomniał
o śmierci wiszące , o nożu na sercu. Cudna Aragonka rzuciła się do góry na gwałtownie szym z ruchów ǳiewiczych. Jakaś inna, doświadczeńsza dłoń porwała w te że chwili
ręko eść puginału.
Ale oto rozległ się trzask wywalonych drzwi. Tupot nóg! Krzyk przeraźliwy… W mgnieniu oka na dywany posaǳki rzygnęła krew. Woltyżerowie wpadali kole ą. Wiǳąc towarzysza na ziemi i sąǳąc, że est zamordowany, nie przepuszczali babom. By się długo nie
bawić, chwytali stare wiedźmy, nim zdołały wstać z ziemi, edną po drugie we dwu za
łeb, za nogi — i wprost z progu drzwi ciskali za poręcz balkonu na podwórze, z drugiego
piętra.
Cedro leżał dość eszcze długo. Nareszcie dźwignął się z ziemi ak ciężko pĳany. We
łbie mu się mąciło, w źrenicach biegały płomyki. Z mozołem zbierał się, prostował, wyciągał ręce, kładł czapkę. Skoro stanął na nogach i roze rzał się wokoło, co tchu pobiegł
po karabin, który był w sąsiednich poko ach zostawił. Wraca ąc z bronią w ręku do towarzyszów u rzał śliczną swo ą panienkę w ręku ednego z piechurów.
Zbliżył się wraz do tego wiarusa o krok i rzekł z całe duszy:
— Bracie, zaklinam cię — puść ą!
Tamten ani myślał puszczać. Mrugnął tylko chytrze na kolegów, żeby ułana odciągnęli
i zabrali ze sobą. Ale Cedro położył mu rękę na ramieniu i rzekł prosto w ślepie:
— Mówię do ciebie drugi raz — puść ą!
— A żebyś wieǳiał, ty czapo, że nie puszczę! Żebyś wieǳiał! „Bracie, zaklinam cię…”.
Komediant z teatru… Miałeś czas… A teraz mo a kole ka! Krzos, weź ino na bok tego
draba!
Cedro wyrwał zza pasa pistolet i w mgnieniu oka postawił mu lufę mięǳy oczyma,
mówiąc od ednego tchu:
— No!
— To a ciebie, ślepago, od haniebne śmierci wybawił, babów za ciebie ze sześć sztuk
bagnetem rozdarł, a ty mi ǳieuchy bronisz!
— Bronię!
— Chyba a w pułku ednego kamrata nie mam, eśli ty ǳisie szego wieczora doczekasz…
— Puścisz, psubracie⁈
— Chybaby na świecie żadne sprawiedliwości nie było, żeby tobie to na sucho uszło!
A i cóż wy, koleǳy?
Hiszpanka wyśliznęła się z rąk woltyżera. Czepia ąc się drżącymi dłońmi sprzętów,
okien, drzwi, szła dokądś. Piechury spo rzały po sobie strasznymi oczyma. Milczeli.
— To uż chyba chodźmy… — rzekł wreszcie eden.
— Chodźmy… — rzekł drugi.
Krzysztof obciągał na sobie kurtkę i zabierał się do wy ścia.
— Słucha no, panie eźǳiec, a tobie z nami wara! Ty iǳiesz z tela osobno…
— Osobno, osobno…
— No, żeby zaś… My są piechota, a ty co tu robisz?
— Dobrze, dobrze…
— Za rabunkiem z karabinem piechotnym chaǳasz po domach? Rycerz!
— Idę z rozkazu, ako i wy.
— Czego chcesz z nami łazić?
— Takiemu, co sam bez komendy łazi — kula w łeb.
— A bo i pewnie: kula w łeb! — wrzasnął drugi.
— To strzela , gałganie! — zawołał Cedro.
— No, żebyś tylko drugi raz nie komenderował…
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— Chodźmy, koleǳy.
— A tobie wara z nami!
— Mó że, kawaler…
— Jeźǳiec!
— Francuski pudel!
— Galant!
— Hrabia!
— Tkliwy kokiet!
— Czeka , szepnie się mięǳy lans ery, ak cię to stuletnie baby na podłoǳe koziorem
żgały po żebrach, a tyś im radeczki dać nie mógł…
— Byłyby cię ładnie oporząǳiły, żeby nie a…
— Kto wie, co one z nim zrobiły?
— Trzech groszy bym nie dał…
— Cha, cha… ak mamę kocham!
— Jakże on teraz, towarzysze, przed obliczem swe bogdanki stanie?
— Konik polny…
— A akiego to tonu ze siebie dobył, słyszeliście!
Ruszyli w tę stronę skąd przyszli. Cedro rzeczywiście nie myślał iść z nimi. Siadł we
amuǳe okna i bezmyślnie patrzał na stygnące trupy starych niewiast, na kałuże krwi
i połamane sprzęty.
Zdawało mu się, że rozważa w te chwili, co czynić dale . W gruncie rzeczy drzemał,
był w stanie pół snu, pół awy. Wiǳiał i słyszał coraz niedokładnie … Zbuǳił go łoskot.
Pękały gǳieś daleko drzwi, waliły się stoły i sza zatarasowu ące. Woltyżerowie szli nazad
z pośpiechem woła ąc do Krzysztofa:
— Tłum na nas iǳie!
— Wyłamały drzwi na dole!
— Banda!
— Idą…
Pobiegli wszyscy na ów balkon okala ący podwórze. Obszedłszy go do połowy, z drugie strony ǳieǳińca napotkali schody szersze od tych, którymi wdarli się do tego domu.
Zaczęli ostrożnie, bacząc na wszystko, schoǳić tamtędy w dół. Gdy zstąpili na wysokość
pierwszego piętra i przechylili się przez balustradę schodów, u rzeli wąską sień sklepioną.
W końcu te sieni były kute drzwi zamknięte na sztabę i zabarykadowane na głucho workami wełny, wańtuchami piasku, kamieniami, żelastwem i wszelkim rupieciem. Z tamte
strony, za tą bramą, wrzała bitwa. Słuchali chwilę w milczeniu e obłąkanych odgłosów…
Zrozumieli, że te drzwi prowaǳą wprost na ulicę Engracia. Co tchu zaczęli odkładać na
bok kamienie, odciągać worki za zawitki, odwalać graty. Już mieli oderwać żelazną sztabę
i rozewrzeć bramę, kiedy Krzos rzekł szeptem:
— No, wiecie, chłopcy, że teraz albo nasza nagła śmierć, albo nasza głośna chwała!
To wam trza wieǳieć, że za tymi drzwiami est główna siła Spaniolów. Tak miarku ę,
że wy ǳiemy w sam środeczek, mięǳy dwie barykady… Ale uż nie ma nam ka iść. Za
nami idą i za moment tu będą. A ak zobaczą, akiego to my im ta piwa nawarzyli, co my
zrobili eich ciociom, a akie kuku kuzynkom…
— Odwalać!
— Czeka cie, czeka cie, eszcze moment! — zawołał Cedro zstępu ąc za nimi z góry.
Gdy szedł po schodach ostatni i z dala od grupy, zobaczył na prawe ręce niewielkie
drzwi, prowaǳące do izby na piętrze. Otworzył e i co tchu przywołał towarzyszów.
— Czego tam? — wołali.
— O co mu iǳie?
— Jucha, Scypion Aykański Młodszy…
— Stąd dopiero bęǳiecie mogli prażyć!… — wołał Krzysztof.
— Co ty tam możesz wieǳieć, skąd prażyć…
— Blondyn!…
Pobiegli ednak ku niemu. W niewielkim poko u, do którego weszli, znaleźli kilkunastu zabitych żołnierzy hiszpańskich. Leżeli na ziemi i na sprzętach. Znoszono tu, widać,
z ulicy i rzucano w popłochu ciężko rannych w bitwie uliczne , a potem w zapale walki
zapomniano o nich. Leżeli, rzuceni na wznak i na twarz. Pełzali, widać, w przedśmiertne
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agonii na wsze strony ak snące raki, a wreszcie wygaśli kole no w duszne , kamienne
izbie. Teraz, po wypuszczeniu z siebie kałuż skrzepłe krwi, spali blaǳi ze straszliwym
natchnieniem w zwieǳionych brwiach, w rozwartych ustach, z których krzyk zemsty
eszcze zdawał się lecieć… Jednemu wywaliło się z nozdrzy rozbitego nosa tyle krwi, że
z nie powstała na ustach i broǳie skorupa nikie larwa opuszczona z zadumanego czoła,
z oczu we łzach. Drugi miał głowę rozwaloną czerepem granatu a usta skrzywione takim
bólem, że widok ich dźwigał z piersi przemocą westchnienie.
Woltyżerowie odgarnęli ich z drogi uderzeniem nóg i przedarli się do dwu wąskich
okien, zasłonionych od wewnątrz drewnianymi okiennicami. Okna te, ze dworu opatrzone w żelazne kosze ze sztab kutych ozdobnie, wychoǳiły na ulicę Engracia, w mie scu
eszcze niezdobytym przez następu ące szeregi. Tuż w ulicy była barykada, na które walczyła banda obrońców. Naprzeciwko wznosiły się mury klasztoru Panien Jerozolimskich.
Za tymi gmachami, które tworzyły całą ǳielnicę, prawie kwadrat opasany czterema przecznicami, widać było prześliczne ogrody klasztoru, pełne cienników cyprysowych, czarnych mirtowych kwadratów, podobnych z oddalenia do tkaniny przecudne z bezcennego
aksamitu, pełne rozpierzchłych palm i magnoliowych alei. W głębi czerniały budynki gospodarskie i sam konwent, ontem zwrócony do poprzeczne uliczki.
Od strony główne arterii Engracia wznosił się posępny czarny kościół z wyniosłą
wieżą. Z te to wieży waliły w szturmu ących Francuzów małe armatki, padały ręczne
granaty, spadały cegły i lała się wrząca woda.
Woltyżerowie nabili starannie broń, zawarli za sobą drzwi. Raptem, otwarłszy obadwa
okna, wydali gromki okrzyk.
Zarazem wytknąwszy lu karabinów zaczęli strzelać w Hiszpanów ak do celu, niechybnie. Dostrzeżono ich zaraz na wieży Panien Jerozolimskich, na barykaǳie i w szeregach ancusko-polskich. Wzmógł się atak. Zaczęły koło głów trzaskać kule i rypać
kamienne obramowania okien. Jedna z nich traﬁła żołnierza Zielińskiego w skroń. Runął na wznak, trzepnął rękoma. Gwałtownie, przez kilka chwil, nogi ego kopały mur.
Potem westchnął i ucichł.
Cedro nie miał dostępu do okna. Zaczął choǳić mięǳy trupami nie unika ąc byna mnie ich widoku, ale ich prawie nie dostrzega ąc. Był uż obo ętny na barwę krwi,
kształt rany i obraz śmierci. Zadawał sobie wciąż pewne pytanie. Nieprzezwyciężona nuda
wlekła się za nim, oplątywała stopy, ak ka dany ściskała ręce.
Zadawał sobie pytanie, gǳie też est w dane chwili doncella? W którym est mie scu? Nie marzył wcale o tym, żeby do nie mówić, ani o tym, żeby ą wiǳieć… Tylko
tę posiąść wiadomość, że est. Nie zda ąc sobie wcale z tego sprawy ciągnął chceniem
do tego tylko, ażeby wszystko raz skończyć, ażeby nareszcie do licha usnąć. Runąć na
twarz mięǳy takich oto — i spoczywać na wieki wieczne. Przeczuwał przecie, że się
w pamięci pod żelaznym e wiekiem palą wszystkie wiǳiane sprawy, że się bez przerwy
w miękkich zwo ach mózgu, akby pod nieubłaganym rylcem sztycharza w twarde mieǳi, żłobią wszystkie obrazy. Tyle tylko szczęścia, że nie ma czasu, więc ich nie widno.
Paść na twarz i zgnić ako i ci, którzy leżą. Zgnić tak, żeby razem zgasły i wygniły ży ące
pota emnie, zdraǳieckie myśli, myśli tchórzliwe i zrozpaczone, nie żołnierskie, lecz zaiste
babskie, ǳiewczyńskie, chłopięce. Może by ustał ów chytrze niemy kierat mózgu! Czemuż nie pchnęła wtedy sztyletem do dna, do gruntu, po ręko eści poprzecznicę? Czemuż
nie pchnęła i nie zabiła po męsku ako on starego księǳa? Żeby głuchoniema podłoga
zmuszona była oddać głos: — Dokonałeś!
Wzdrygnął się i roze rzał.
— Ach, umrzeć trzyma ąc w ramionach tę siostrę duszy swe , drżącą i kruchą ak
żółty motyl w rubaszną garść złapany! Umrzeć przy tak czu nym sercu nie uczyniwszy mu
krzywdy… Czuć edną młodą duszę, płomieniste zarzewie życia we dwu innych ciałach…
Tchnąć własną duszę, umiera ąc, w te usta… Czemuż ci się, siostro, zatrzęsła miękka
ręczyna?… — mamrotał głośno słania ąc się ze szlochaniem wewnętrznym z kąta w kąt,
z kąta w kąt…
— Trzyma , te — ułan! — wrzasnął mu nad uchem woltyżer.
— Czego?
— Pó dę a patrzeć, co się ǳie e od onego podwórza, bo nas tu ze dą i wyduszą ak
gniazdo myszów. A pal celnie, bo ostatnie ładunki nama wychoǳą.
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Krzysztof chwycił z ego rąk nabity karabin i z furią zaczął strzelać w tłum. Dało mu to
zapomnienie o chwilach poprzednich. Głowę miał pełną piachu i dymu, w ustach smak
akby centurii. Odrobina, ochłap głupie umie ętności, ak broń nabĳać, ak się składać,
celować i ciągnąć za cyngiel, stanowiła wszystek ego rozum. Mierzył celnie i nad wyraz
skutecznie.
Tymczasem woltyżer Krzos wysunął się na schody i znikł w ich mroku. Cedro nie dał
eszcze pięciu strzałów, kiedy tamten wleciał na palcach z wiadomością, że na podwórzu
sto ą Hiszpany.
— Na dole… — mówił chwyta ąc karabin zabitego towarzysza.
— Lećmy.
Wyszli wszyscy na paluszkach i wrócili na balkon długiego piętra. W istocie, na dnie
podwórza kłapały abarki, drewniane trepy aragońskie. Krążyło tam kilku mężczyzn z karabinkami w ręku. Oglądali z krzykiem trupy kobiet wyrzucone za poręcz górnego balkonu. Natychmiast trzech z nich legło na tym mie scu od celnych strzałów polskich, reszta
w milczeniu pęǳiła na górę. Słychać było łoskot drewnianych postołów po schodach.
Ukazali się we drzwiach na balkonie drugiego piętra w swych krwawych szmatach na
rozczochranych łbach. W skok, tygrysimi susami, oblecieli drewniany balkon drugiego
piętra. Wy ąc i gwiżdżąc gnali ku woltyżerom. We drzwiach na główne schody zawrzało.
Bratobó czo, pierś w pierś się zwarli. Odpadły karabiny. Nagą garścią! Cedro u rzał błysk
sztyletu toledańskiego. W te same chwili Krzos padł ak rażony gromem. Tyłem głowy
wyrżnął w kamienny próg i nie drgnął ani razu. Hiszpanów było trzech. Zginęli pręǳe ,
niż tu przybiegli. Dwa wyrzuceni zostali za poręcz tak samo ak ich rodaczki, a trzeci,
zmiażdżony ciosami karabina w łeb, zmienił się po upływie kilku chwil w kupę krwawego mięsa. Wiarusów było teraz tylko pięciu. Ładunków uż nie mieli. Na podwórze
wchoǳili Hiszpanie.
— No, teraz, bracia, nie ma co!
— Do ǳieła!
— Drzwi na oścież!
Wielkimi krokami, z pieśnią na ustach rozszalałą zeszli na dół. Poprawili na sobie ładownice, pasy, lederwerki. Przekrzywili czapy. Mocno pod brodą złączyli podpinki. Jeden
drugiemu wyprostował czarną kitę na czapce.
— Ułan! chodź we środek.
— Da cie mi pokó ! a idę osobno, sam!
— Chodź we środek! Ja ci kazu ę, a tu teraz wóǳ! — rzekł pierwszy z brzegu.
— Karabina niezwycza ny i eszcze, wiǳisz go, sam!
— Broń do ataku!
— Marsz!
Zerwali ze drzwi we ściowych od ulicy Engracia żelazną sztabę. Dźwiękła ak miecz
katowski żelazna sztaba pada ąc na kamienie. Z trzaskiem rozwarli podwo e.
— Niech ży e Cesarz! — wrzasnęli ak eden żelaznym krokiem wychoǳąc w luǳki
tłum.
— Na bagnety!
Padli w obrońców barykady i rozwalili tłuszczę ak pęka ąca bomba. Gdy żółte rabaty
za aśniały na tyłach barykady, wrzask rozpaczy rozległ się na nie . Dosięgli pierwszych
worków i sprzętów, tworzących stopnie ulicznego szańca. W skokach, wśród piorunowych czynów bagneta i kolby, wstępowali na górę. Chyżo przysiada ąc, skacząc, koląc
naprzód i w tył, w górę i na dół, młyńcem i sztychem czynili sobie ulicę. Teraz każdy
walczył za siebie i za wszystkich pięciu, i za całe wo sko.
Nim Hiszpanie zdążyli zliczyć ich, wtargnęli przemocą na wierzchołek pozyc i. Strącali stamtąd obrońców lecąc w podskokach, grzbietem szańca, po kołach i łożach armat
ak żółty piorun po zrębach skał. Krzyk pod uǳonego męstwa na ich widok buchnął
z kolumn szturmu ących. Bataliony nadwiślańskie u rzawszy swoich u mety rzuciły się
na barykadę i wpadły na nią wśród zapasów, tratu ąc wrogów na śmierć. Tysiąc luf nabili tymczasem Hiszpanie i tysiąc zmrużonych oczu mierzyło we łby tych pięciu. Runął
też na twarz eden, zachłysnął się krwią i rzygnął nią w biegu drugi, przykląkł trzeci ak
kosą podcięty. Cedro, zimnym strachem gnany, z urwaną połową czapki, skrwawiony
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w ǳiesięciu mie scach od kontuz i, ślepy od prochu i uniesienia, złaził z barykady wielkimi kroki po worach, trupach, gratach, razem uż ze zdobywcami. Pieśń koło niego
straszliwa… Wiǳiała go była na czubie niezdobyte poprzecznicy cała kolumna, Lacoste
i Chłopicki… Wskazywali go szpadami, prąc, gniotąc i goniąc Hiszpanów ku następne
baterii u wylotu ulicy Engracia, gǳie się uż zaczynał biały od słońca, wydłużony plac
Cosso.
W mie scu zdobytym ulica Engracia stanowiła wąską szczelinę. Z prawe strony
wznosiły się mury szpitala, z lewe olbrzymie czarne mury klasztoru anciszkanów. Wieża
zdawała się zwisać nad ciemnym przesmykiem. Zastęp hiszpański, który bronił barykady,
nie cofnął się eszcze w to prze ście, lecz poǳielony na dwa odǳiały, za ął w mgnieniu
oka klasztory Panien Jerozolimskich i anciszkański. Cedro wraz z tłumem towarzyszów
uderzył na pierwszy z tych konwentów. Furty i bramy były zawalone, ale e wnet wyłamano. Hiszpanie zostali wytępieni bagnetem u we ścia do kościoła, w ego kruchtach
i nawach, w przedsionku i korytarzach klasztornych. Gdy Krzysztof wszedł do głównego
budynku, który stanowił mieszkanie zakonnic, uż te mie sca były zupełnie opanowane.
Długie, niezmierne, kręte korytarze, skąd na prawo i na lewo wchoǳiło się do cel, były
zupełnie uż puste. Panowała tam ciemność i nieprzy emna cisza. Łoskot kroku rozbĳał
się ak gdyby w studni. Krzysztof był śmiertelnie struǳony.
Za aką bądź cenę pragnął zasnąć przyna mnie na moment czasu. Myślał właśnie, żeby
w ednym z tych lochów położyć się pod murem i udawać zabitego, gdy wtem o parę
kroków od siebie, na załamaniu prze ścia na wyższe piętro, usłyszał okrzyk:
— Qui vive?
Dał hasło. Z głębokiego mroku pod światło półokrągłego okna ze starych przepalonych szyb wyszedł oﬁcer z obnażoną szpadą. Cedro pochylił się ku niemu i poznał go od
razu.
— Ach, to znowu ten akiś Wyganowski… Kuzyn… — myślał z niesmakiem.
Kapitan przypatrywał mu się z uśmieszkiem ironii, oglądał go od stóp do głowy. Rzekł
wreszcie:
— Wiǳiałem waćpana na barykaǳie.
— Barǳo być może.
— Brawo!
— Znalazłem się tam przypadkiem, właściwie wbrew woli.
— Coraz lepie .
— Zginęli ci, którzy ą zdobyli. Chwała im wieczna! Oni to mię wciągnęli…
— Co do chwały… No tak. Skromność godna zazdrości! Ale mówią głośnie od słów,
napisów na papierze, pergaminie i, da my na to, piaskowcu — te chlubne czerwone plamy
na portkach i butach. Oǳnaczasz się waćpan, mości Cedro, niepomału. Bĳesz Celtyberów aż trzeszczy. Da tylko eszcze na tysiąc mszy u mnichów w Burgos, i bęǳie z ciebie
Cyd ak sto tysięcy diabłów! Podobasz mi się.
— Tak, zamordowałem ǳisia nie ednego człowieka… — rzekł Krzysztof, tępo patrząc
mu w żywe oczy.
— Barǳo pięknie, młoǳieńcze.
— Szczególnie eden, którego zatłukłem własnymi rękoma.
— Cha, cha… Od tego est wo na, żeby każdy prawǳiwy człowiek miał sposobność
mordowania wrogów ile dusza zapragnie. Nie minie cię nagroda, a w tym. Strzeż się
tylko losu Hamilkara pod Saguntem, bo i to się na wo nie przytraﬁa.
Cedro grubiańsko milczał.
— Czemuż dale nie oǳnaczasz się na arenie walki? Strzeż się ak śmierci — wypuszczenia raz z ręki gałęzi wawrzynu! Inny ą schwyci, a sława nie czeka na opieszałych.
Musisz e w biegu dotrzymać kroku. Czy może do kokoszek? Co? Powieǳ szczerze…
Żołnierz żołnierza rozumie ak baletnica baletnicę. Jest tu, powiem ci na ucho, mniszeczek wybór arcygodny. Są tak apetyczne, że klęka kto ży e! Bo to wiǳisz, ascetki. Zakaz
śmiertelny, marzenie i tęsknota… rozumiesz mię? Panny Jerozolimskie… Wiǳiałem na
własne oczy. Chodź no, pokażę ci cały bukiet. Wybierzesz, co ci serce podyktu e. Jedna
tylko przykrość: blondynki ani edne . No, żeby na lekarstwo!
Wstępowali po schodach z płaskich i ogromnych płyt. Szli długo korytarzem zupełnie ciemnym po drewniane podłoǳe, zawrócili w drugi. Doszedł do uszu Krzysztofa
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gwałtowny łoskot bębna, bĳący w nieznany mu takt. Wkrótce stanęli przed dębowymi drzwiami wielkiego refektarza. Tu stało kilku grenadierów na warcie. Otwarli drzwi
przed kapitanem śmie ąc się szelmowsko. Wyganowski wszedł pierwszy toru ąc ułanowi
drogę. Gdy się przez tłum, tworzący koło, naprzód przedarli, Krzysztof zobaczył kilkaǳiesiąt nagich kobiet, tańczących do taktu walenia pogrzebaczem w mosiężne rondle
i miednice. Pod razami kolby i bagneta skakały dosyć sprawnie.
— Mniszeczki… — szepnął Wyganowski mlaszcząc ustami. — Nie wszystkie, ale
przeważna większość. Nie powiem, żeby to im nie sprawiało przykrości, iż w dane chwili
nie potrzebu ą habitów, ale z drugie strony nie wiǳę w nich śmiesznego uporu ǳiewic
numantyńskich. Wprawǳie są wy ątki, ale o tym późnie …
W oczach ego, gdy to mówił, sieǳiało ponure szyderstwo. Dolna szczęka była wysaǳona naprzód, a nozdrza drgały.
— Zostaniesz tu waćpan zapewne? — rzekł pieszczotliwie, zagląda ąc Krzysztofowi w oczy. — Bo a, uważasz, estem na służbie: komenderu ę, sit venia verbo, tym…
klasztorem. Chciałem powieǳieć inny wyraz, ale bo ę się obrazić twe ucho.
— Nie zostanę tuta — rzekł Cedro z przesadną wyniosłością.
— Czy podobna? — Ale cóż za przyczyna, eżeli goǳien estem?…
— Pragnąłbym przespać się, panie kapitanie.
— Przespać… taką uroczystość! Oh, c’est triste…
— Już barǳo dawno nie spałem.
— Ależ to doprawdy rzecz smutna… Więc śpĳ waćpan!
— Czy mogę tu gǳiekolwiek, na korytarzu?
— Możesz.
Cedro oddał mu ukłon wo skowy.
— Czeka , przeprowaǳę cię i dam mie sce. Słyszałeś, że estem tuta z polecenia
zdobywców komendantem klasztoru i ego okolic, korytarzów, cel, refektarza.
Wyszli z huczne sali i wlekli się ociężałymi kroki starców zgrzybiałych po tych samych
płaskich schodach.
Znowu się ciemny nastręczył korytarz.
— Tu są cele… — rzekł Wyganowski. — Mógłbyś w które kolwiek spocząć wygodnie, gdyby nie to, że są chwilowo za ęte. Mniszki goszczą u siebie niezna omych rycerzy.
Dawno im się to nie zdarzało na tym padole.
— Są to żołnierze pana kapitana? — spytał Krzysztof.
— Są moi, są Francuzi.
— Gdyby to ode mnie zależało… — począł z trudem bełkotać Cedro dysząc i nie mogąc słów znaleźć — gdybym to a… Kazałbym strzelać we łby tym gałganom, kazałbym!…
Na miły Bóg… przecież to… wieszać ak kundlów!
— Mów, młoǳieńcze, mów śmiało. Zwrócę ednak na eden szczegół twą uwagę:
to est, proszę cię, wo na, nie manewry na placu Marsowym, pod okiem narzeczone
w błękitne przepasce. Jesteś, pochlebiam sobie, pierwszy raz przy zdobyciu miasta…
— Tak.
— Właśnie i a tak przypuszczałem…
— Z czegóż to można przypuszczać? — zapytał Cedro wyniośle i z lodowatym uśmiechem na ustach.
— Przeżyłem uż wiele szturmów forsownych, choć nigdy, wyznam, podobnie wariackiego. Bo to ani w kampaniach włoskich od samego początku, ani w austriackich
pochodach. Mogę cię na podstawie długoletnie praktyki zapewnić, że gwałcenie masowe przyśpiesza kapitulac ę daleko barǳie skutecznie niż bombardowanie ǳiałobitniami, a ma zarazem tę dobrą stronę, że oszczęǳa wiele żywotów luǳkich obudwu stronom walczącym. Wytrąca oręż z ręki cichaczem a nieodwołalnie o com, mężom, braciom
i narzeczonym, kry e żołnierzy przed kartaczami, a zapewnia kapitulac ę. Przy tym, cóż
chcesz? Tym, którzy idą na niewątpliwe mary, na podłą śmierć żołnierską w rynsztoku,
na gno owisku, w piwnicach i wspólnych dołach, coś się, u pioruna, za to należy od tych,
którzy ży ą! Należy im się ta chwila przed śmiercią… Toteż wolę, gdy tu mo e Maćki są
po celach, niż żeby ich darły kartacze, a oni sami mordowali bez pardonu. Ręczę ci, że
następny dom podda się nam dobrowolnie, gdy wieść gruchnie mięǳy ego ǳiewo e,
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cośmy to tuta czynili. Ale na ważnie sze to to, że znaczna część oﬁar przy ęła tę karę
Boską z pokorą i poddaniem się, rzekłbym nawet, że chętnym a ochotnym sercem…
Cedro uż prawie spał, ramieniem wsparty o mur. Ledwie słyszał, co prawi wymowny oﬁcer. Tymczasem tamten stanął przed celą bez drzwi, za rzał do środka i pociągnął
towarzysza za rękaw. Mówił zmienionym głosem:
— A tu mam coś spec alnie dla twego serduszka. We dź no! Chodź no, chodź!
Odsunął drzwi wyrwane z muru wraz z zawiasami, przystawione do we ścia. Wkroczyli
do maleńkie celki, do niskie akoby krypty z ceglaną podłogą. Na wąskim tapczaniku
leżała młoda zakonnica. Ręce e były złożone pobożnie na piersiach, dłoń z dłonią, ak
to wyobrażali średniowieczni rzeźbiarze na pomnikach zgasłych królewien. Głowa okryta
była kornetem. Habit na ciele potargany w strzępy, szmaty… Ale ego łachmanami ktoś
tak starannie okrył ciało, że nagość nie przeświecała nigǳie. Wyganowski zbliżył się do
śpiące z potwornie bolesnym uśmiechem, nachylił się nad nią i rzekł do Cedry:
— Patrz!
Podniósł lewą rękę umarłe . Krzysztof nachylił się…
Zobaczył ręko eść sztyletu, tkwiącą pod piersią ǳiewiczą mięǳy żebrami. Bu na fala
krwi oblała tę ręko eść, dokoła nie skrzepła i czarną lawą zastygła.
Ciało uż było zimnym truchłem, nogi i ręce uż zesztywniały, ale twarz spoko owi grobu i władaniu śmierci eszcze się nie poddała. Jeszcze wszystka należała do ziemi.
Jeszcze spomięǳy zwartych brwi, ze straszliwego skrzywienia ust zionęły dwa płomienie:
duma i boleść. Wyganowski złożył ze czcią ostygłą rękę na dawnym mie scu. Splótł palce
lewe dłoni umarłe z palcami prawe . Czynił to pobożnie, ze spoko em i ostrożnością,
ak gdyby wykonywał przepis obrządku. Usta ego były skrzywione zupełnie tak samo ak
u zakonnicy…
Po chwili wyprostował się, odstąpił dwa kroki w tył, stanął w pozyc i, wydobył szpadę
i sprezentował przed umarłą broń.
Wyszli stamtąd.
Wyganowski maszerował przed siebie dużymi krokami mówiąc prędko i obo ętnie:
— Napadli ą w pięciu czy w sześciu. Tam, w tamtym załamaniu korytarza. Wiǳiałem…
— Nie obroniłeś, co? — cisnął mu Cedro w twarz słowo ak rękawicę.
Tamten zaprzeczył ruchem głowy. Rzekł po chwili:
— Uciekła do swe celki. Zatrzasnęła drzwi. Dość długo e wyważali… Nareszcie wyrwali zawiasy wraz z odrzwiami. Rzucili się na nią i zdarli suknie. Aliści nagła przeszkoda…
Do diaska! Cha-cha — pod śliczną piersią nagła przeszkoda! Wszystko przezwyciężone
z wy ątkiem tego ednego drobiazgu! Zupełnie ak Zaragoza: uż zdobyta, uż wzięta, uż
na nie łyka. Teraz cię, krzyczymy, niewolnico, poży em! cha-cha… Naści! Cha-cha…
Naści — trupa. Szarpa go, podły lisie, i pożywa na zdrowie!
Stanął wśród korytarza, sam blady ak trup, i szeptał w zapamiętaniu:
— O zakonnico, zakonnico! Gdybym był pierwszym władcą plemienia, które cię wydało, imieniem twoim nazwałbym miasto, kra mó , ziemię całą! Z osoby twe uczyniłbym
herb narodu i pieczęć państwa. Kazałbym swoim armiom deﬁlować przed twoim trupem
z rozwiniętymi sztandarami…
Cedro, którego nuǳiły słowa tego oﬁcera, patrzał na niego sennymi, zgasłymi oczyma
i ledwie go w półmroku wiǳiał.
— Czy mogę się tu położyć? — rzekł przerywa ąc potok szczodrobliwe wymowy
kapitana.
Wyganowski ocknął się i powiódł oczyma. Pchnął ręką drzwi na lewo i wszedł do
celki puste zupełnie i tak samo maleńkie ak tamta, w które leżała samobó czyni.
— Kładź się, gno ku, i śpĳ!… — rzekł wskazu ąc tapczan.
— Pan kapitan nie ma w sobie, ile wnosić mogę, nic z nieprzy emne twardości Scypiona Aykańskiego… — rzekł Krzysztof z łagodną ironią, zmierza ąc do legowiska.
W te same chwili przypomniał sobie, że to ego ktoś ǳiś przezywał Scypionem
Młodszym.
Miał zamiar rzucić Wyganowskiemu prosto w nos inne przezwiska, ak: pudel, eźǳiec, blondyn — ale uż nie był pewny, czy rzeczywiście wiǳi przed sobą kapitana, czy
tylko o nim śni.
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— Ja nie mam w sobie nic ze Scypiona żadnego… Jestem proch i popiół…
— To śpĳ… — mruknął Cedro.
— Nie, a tu sobie posieǳę. Poczekam na ciebie. Obuǳę cię za kwadrans, gdy będę
z mo ą kompanią z tego domu wychoǳił.
Krzysztof dopadłszy głową posłania w te chwili zachrapał na cały klasztor. Zdawało
mu się, że tylko co zamknął powieki, kiedy uż zaczęto burzyć we drzwi, kołatać kolbami
i słowem wzywać kapitana Wyganowskiego do ǳieła. Cedro obuǳił się tak samo nagle,
ak zasnął. Słuchał przez chwilę huku wystrzałów, wrzasków bitewnych… Kapitan sieǳiał
na krześle w te same pozyc i, twarzą do okna zwrócony. Zdawał się wcale nie słyszeć
krzyków wzywa ących do bo u. Zd ął był czapkę i eszcze e nie wǳiał. Twarz ego teraz
wydawała się daleko mizernie szą. Był barǳo piękny.
Suche, kościste czoło, ściągły nos, starannie utrzymany zarost mimo woli pociągnęły
wzrok Krzysztofa. Nieruchome oczy kapitana zasłane były tumanem…
Cedro otrząsnął się i wstał z tapczana silnie szy i zdrowy na duszy.
— Masz dosyć? — spytał Wyganowski nie odwraca ąc głowy.
— Mam dosyć.
— To iǳiemy.
— Jestem gotów.
Przed klasztorem, w ego zdeptanych wirydarzach stały kolumny, gotowe do ǳieł
nowych. Rozwarto bramę. Wo sko żelaznym krokiem weszło w ulicę Engracia.
Pod narożnym z prawe strony budynkiem u rzeli towarzyszów wywala ących drzwi.
Nikt nie wieǳiał, co to za gmach. Bramy miał potężne, zamczyste, okute, ze strasznymi ryglami, mury grube, kraty niezłomne w oknach. Nowoprzybyli z klasztoru wsparli
oblega ących potężnym ramieniem. Przyciągnięto edną ze zdobytych armat, postawiono
paszczę e o kilkanaście kroków od we ściowych drzwi. Grzmotnęła kula we wrótnie raz,
drugi, trzeci. Kamienne obramowania wierze ów spękały się, wgięły do wewnątrz i wywaliły wreszcie pospołu z wrótniami. Szturmu ący rzucili się ciałem swym na pochylnię wrót, wpełzli przez górny otwór do ciemnego wnętrza. U rzeli przed sobą ogromną
sień z szerokimi w głąb stopniami marmuru. Połowa ego zawalona była workami ziemi.
Wcisnęli się tam po ednemu i zaczęli uprzątać z drogi szykanę. Nikt im w te pracy nie
przeszkaǳał wcale. Sąǳili zrazu, że dom ten nie bęǳie wcale broniony. Ale skoro większy tłum woltyżerów dostał się do przedsionka i postąpił ku schodom, padły mięǳy nich
ręczne granatki rzucane zza balustrady schodów drugiego piętra, trzasnęły o krawęǳie
schodów bomby puszczone z wysoka. Przeraźliwy ich błysk rozłamał półciemność, trzask,
czerepów rozbitych o nagie ściany zagłuszył ęki rozszarpanych. Huk wszystko pochłonął w siebie. Na białych stopniach z karary skiego marmuru miotały się ciała drga ące
w spazmach śmiertelnych. Krew strugą, ak pąsowy wąż wĳąc się po stopniach, w dół
spływała.
Idący ze dwora mieli w oczach ten widok. Wlecieli też zaraz na schody wściekłym skokiem, saǳąc przez rannych. Dopadli piętra. Tam uż na nich z długiego korytarza czekał
wysunięty rząd luf. Huk strzałów, dym, błyska ące w nim ognie… Korytarz pierwszego piętra został zdobyty. Został zdobyty, ale zapłacono za niego drogo. Żołnierze zasłali
schody i podłogę, ranni konali pod depcącymi obcasami. W ciemnych kątach, we amugach zakratowanych okien luǳie dusili się rękoma, zarzynali nożem. Nareszcie roz uszeni
napastnicy dosięgli drzwi cel wychoǳących na prawo i lewo. Obrońcy uciekli na drugie
piętro. Sąǳono, że to est klasztor. Otwarto młotami i wyłamano za pomocą sztab żelaza
kilkaǳiesiąt cel. W mgnieniu oka wypadli na korytarz zamknięci tam luǳie. Straszliwy
wrzask napełnił wnętrze tego gmachu.
Jedni z wypuszczonych byli naǳy, inni mieli na ręku ka dany, eszcze inni oǳiani
byli w gałgany, prześcieradła, szmatki. Wszyscy mieli ogolone łby.
Gdy Wyganowski z Cedrą wchoǳił na schody pierwszego piętra, u rzał przed sobą
w zwo ach i kłębach dymu prochowego dwóch luǳi w gałganach, z białymi czaszkami,
którzy wza em pochwycili się za gardła i wżarli w siebie zębami. Runęli właśnie na ziemię.
To eden, to drugi był na wierzchu. Szarpali się paszczękami ak roz uszone psy. Nagie ich
ręce, kolana, lędźwie, brzuchy, łopatki; ramiona, szy e latały, dygocąc, z mie sca na mie sce. Wyrywali ze siebie nawza em zębami żywą krew, dusili się kolanami, darli ostrzem
pazurów, sczepiali się razem tak straszliwie, że zdali się być ednym człowiekiem o dwu
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głowach, o wielu rękach i nogach. Podwa ały się, potra ały, stokroć mnożyły ciosy pięści.
Katowali się bĳąc czaszką w czaszkę z chichotem zawziętości. Dawał się słyszeć trzask kości i rzężenie, trzask i rzężenie… Nareszcie eden z nich został na wierzchu dłuże . Drugi
charczał pod nim. Tylko ego głowa wciąż się eszcze dźwigała, szy a prężyła do ciosu. Ale
oprawca uż się nie dał zdusić. Krwawa ego wściekłość nie ustała ani na chwilę, nawet
wówczas, gdy biała, posiniała czaszka zwyciężonego zwisła bezwładnie w kałużę krwi. Ssał
ego broczące rany, podnosił powieki oczu i patrzał w nie, zaglądał do dna; czaił się dłonią
na każdy z ostatnich oddechów i chwytał e w lot, kiedy eszcze były w tchawicy. Nareszcie wymierzył zabitemu ostatni policzek. Ostatni raz plunął w bezwładne usta. Wstał.
Powiódł ǳiwnym mięsem swych oczu, piekłem swego uśmiechu po szeregu zadumanych żołnierzy. U rzał ich teraz. Zaśmiał się, zaskowyczał, załkał, zachichotał… Dźwignął
ramiona i ak radosny lew skoczył z góry w środek tłumu. Oﬁcera, idącego w trzecim
szeregu, chwycił za brodę, żołnierza sąsiedniego za garǳiel i rycząc z uszczęśliwienia,
z pianą radości w wyszczerzonych zębach, skonał na bagnetach.
Z korytarza wypadli teraz ak wichrem pęǳone liście — tańczący, deklamatorowie,
śpiewacy, mówcy, zamyśleni, obo ętni, ślepi z szału, podobizny psów cza ących się i podobizny drzew ściętych, które akoby grzyb obo ętności porósł i zeżarł, luǳie bez twarzy
a z rozszalałymi oczyma, inni z mordami, w których nie ma oczu, przeraźliwe chimery
w kształtach kobiet, okropne twory ze spo rzeniami wilków i trytonów, z ka danami na
ręku i w kaanach związanych rękawami w tyle. Tłum ten wyszedł na żołnierzy i zagroǳił drogę. Ryk zwierząt, głosy burzy, ęk wiatru w puszczy leśne i pieśń zbieganego
morza w nocy, na nowiu, krzyk na głębsze ptasie boleści i śmiech szczęścia, wydobyty z nicości przez narzęǳia muzyczne, płacz nad opustoszałą kołyską i euforyczna pieśń
duszy patrzące w rozchylone niebiosa — wszystko to buchnęło w przychodniów z tego
tłumu. Ze środka ego wyszedł wielki starzec w krwawe płachcie, głową przerasta ący
wszystkich, nagi, z olbrzymią na głowie wiechą z edne gałęzi cyprysa, z wyciągnionymi
rękoma. Nie wiǳiał nikogo. Śpiewał rozpaczliwie akąś pieśń głuchą, które słowa ginęły
doszczętnie w chaosie dymu, w huku strzałów i głosach konania. Zstępował na dół ak
geniusz, władca, czy prorok ze swym krzykiem na ustach…
W te same chwili czarny, mały, zwinny małpoczłowiek, w zgrzebnych portczętach
a bez koszuli, przelazł chyłkiem przez balustradę, mrugnął na wszystkich i z rzegotem
śmiechu takie chytrości, takiego szczęścia, akby w te chwili oszukał nareszcie ród luǳki,
gwizdnął przeciągle i skoczył goloną czaszką na dół. Nim zdołano do rzeć, ak się tam
roztrzaskał i rozprysnął w krwawą fontannę u drzwi we ściowych, uż inny za ął uwagę
idących wiǳów. Oto człowiek muskularny i na pozór zupełnie zdrowy, cza ąc się pod
ścianą, dopadł żołnierza, zabitego przed chwilą, chwycił lewą ręką karabin i w mgnieniu
oka rzucił się w kupę obłąkanych. Począł ich przebĳać piorunowymi ciosami, miażdżyć
kolbą golone łby. Na dany znak żołnierze wzięli go na cel. Gdy zginął podarty kulami,
roztrącili wariatów i pomknęli na drugie piętro — w pościgu za zdrowymi.
Byli na platformie załamania się schodów z marmuru, kiedy z korytarza drugiego
piętra dał się słyszeć chór stokroć barǳie niż na pierwszym żywy. Żołnierze stanęli.
Hiszpanie chcąc widocznie mięǳy sobą a zdobywcami utworzyć nową przeszkodę,
otwarli na drugim piętrze separatki obłąkanych kobiet. Ukazał się z czarne czeluści skłębiony wał potworów. Na przeǳie szła megiera z siwymi i starganymi kudłami łba, z wywalonymi na wierzch oczyma, z zakrzepłym w garǳieli krzykiem na widok młodych
żołnierzy. Skrzywione palce e koślawych rąk lazły po murze. Bezzębna gęba była otwarta, wstrętne nagie piersi szybko dychały. Wał, toczący się za nią, kipiał. Szept w nim,
klaskanie w ręce, podrygi, rżenie, poszczekiwanie akoby psie, kwik akoby kobył zhasanych w błoniu, śpiew radości, krzyk przeszywa ący stu na raz słów. Śmiech w tłumie
tym, śmiech, co włosy na eża, strasznie szy niż wiǳenie śmierci.
Żołnierze zlękli się i umknęli. Za ąwszy pozyc ę obronną na pierwszym piętrze, czekali. Kobiety pełzły na dół chyłkiem, cichaczem. Jedne z nich wrzeszcząc skoczyły ak
hieny ku wy ściu ze szpitala, inne rzuciły się w korytarz pierwszego piętra. Odtrącone
bagnetem przez żołnierski szyk, zażywały rozkoszy z wariatami.
Kapitan Wyganowski skorzystał z chwili ustąpienia tego hufca z górnych schodów,
rzucił się powtórnie ze swo ą kompanią na górę. W korytarzu drugiego piętra straszliwa
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zawrzała walka. Hiszpanie zamknęli się w celkach kobiecych, w szałówkach furiatek, dopiero co wypuszczonych na wolność. Przez okienka we drzwiach kutych i zaopatrzonych
w zamki doskonałe — razili napastników niechybnymi strzałami. Sieǳieli ak w fortecy.
Żołnierze ancuscy, którzy przyszli z dołu na pomoc Polakom, z wściekłości bezsilne ,
zdawało się, mur gryźć poczną zębami. Nadaremnie strzelali przez okienka we drzwiach:
żołnierz hiszpański krył się tuż pode drzwiami. Nabĳał spoko nie karabin, wychylał lufę
i celował niewiǳialny. Przydźwigano z dołu żelazne sztaby, legary, wyciory od armat,
belki i drągi. Zaczęto bić kole ą w niezdobyte drzwi taranami. Żołnierze przemienili się
w oszalałe katapulty. Drzwi ęczały, szły w drzazgi i wióry, a padał zza nich nieubłagany
strzał. Oblężeni Hiszpanie zdobyci zostali wreszcie eden po drugim, żywcem. Wyrywano
ich sobie i podawano z rąk do rąk. Wykłuci zostali, zatłuczeni kolbami, wytraceni w tych
norach co do nogi.
Trupy ich rozszarpano bagnetami, twarze zmiażdżono, piersi złamano obcasami. Wiązani byli we własne pasy za gardła. Zaczepiano pasy u krat okiennych i duszono, tłumem
ciągnąc za nogi w kierunku drzwi. Twardych w karku, opornych, dumnych, wrzeszczących swo e: „Niech ży e Ferdynand siódmy!” — dodławiano nagimi dłońmi.
Reszta obrońców, trwożliwsze natury, przebiegła była bocznymi schodami na strychy szpitala. Tam podłożono ogień. Kupy słomy zapalono na schodach prowaǳących na
poddasze. Kiedy ogień zaczął się szerzyć, reszta Hiszpanów wyskakiwała z płomieni na
bagnety albo znalazła śmierć w ogniu.
Opanowawszy w ten sposób górną część gmachu stłumiono ogień i wo sko szło ku
wy ściu. Wariatów i wariatki co posłusznie sze zganiano na kupę, żeby ich wypęǳić z miasta i zamknąć w gmachach Monte Torrero. Ów tłum rozpierzchał się na wsze strony.
Jedni nie chcieli opuszczać swych szałówek, inni walczyli z żołnierzami ak na lepsi i na mężnie si żołnierze. Potworna walka ze wściekłymi babami do rozpaczy doprowaǳiła
eskortu ących żołnierzy. Wśród tego zgiełku, wśród potwornych scen, wśród mordów
i bezeceństwa, mięǳy rozszalałą tłuszczą przesuwał się Cedro zstępu ąc ze schodów. Stanął wreszcie u drzwi na dole i spo rzał w górę. Szukał oczyma kapitana Wyganowskiego.
W owe chwili za bandą mężczyzn i kobiet pęǳonych bagnetem szedł wysoki człowiek w ogromnym wieńcu z cyprysowe gałęzi. Oczy ego, wzniesione do góry, i teraz nie
wiǳiały nic zgoła. Ani ednego z awiska… Bose nogi broǳiły do kostek we krwi skrzepłe na schodach, ślizga ąc się deptały ciała zabite i zimne. Gołe ręce spod płachty krwią
utłuszczone wyciągały się do góry. W twarzy okrutne i tak dalekie od luǳkiego wyrazu, ak daleką est ﬁz onomia kamienia, w straszliwe , zimne masce odbĳała się tylko
edna edyna, niezmierna, wewnętrzna żąǳa. Krzywda żłobiła ą latami, a tak pracowicie,
ak bezsenna praca wulkanu urabia formę krateru. Śpiewał, a racze wzywał z głębi ducha,
ze wszechwłaǳy serca, z całe piersi wołał w przestwór słowami psalmu:
„Quis dabit mihi pennas, sicut columbae?… Et volabo et requiescam…”.
Był to okrzyk tak niewymowny, że słucha ącemu zdało się być niepodobieństwem, by
na to wołanie nie odezwała się natychmiast odpowiedź. Znowu ten głos:
„Quis dabit mihi pennas, sicut columbae?…”.
Przeszedł. Nie wiǳąc drogi, murów, ulicy, świata, luǳi, którzy go kłuli popęǳa ąc
bagnetami i kĳami, poszedł wyniosły starzec w czeluść ulicy Engracia i znikł pospołu
z towarzyszami. Z dala, z ciemności zawalone trupami i zawleczone dymem prochowym,
dolatywał ego nadluǳki śpiew: — „Et volabo et requiescam…”.
Zeszedł wreszcie na dół Wyganowski. Kiedy spotkali się u drzwi, Cedro wziął go za
rękę. Przycisnął ą do piersi nie wieǳąc, że to uczynił. Kapitan spo rzał na niego spod oka,
nieufnie, półszyderczo, ak to było w ego zwycza u. Nagle zaszlochał bez uronienia łzy,
krótko i skrycie. Pokrył to sztucznym a głośnym i forsownym kaszlem. Zdarzało mu się to,
widać, często, gdyż natychmiast się opanował. Powieǳiał coś pieprznie kawalerskiego…
Zniesiono trupy i rannych na wirydarz klasztorny, i kolumna odeszła ze szpitala. Skierowała się teraz ku wylotowi ulicy Engracia, na Calle del Cosso. Z dala uż widać było,
że to mie sce pełne est szykan. Ale luǳie odetchnęli. Bić się na powietrzu! Iść przed
siebie i walczyć z żołnierzem! Za rowami i przed przedpierśniem z bruku, ziemi i worków czatowali obrońcy. Migały tam ich okrągłe, czerwone czapki, z kształtu podobne
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do uciętego stożka. Na środku placu widać było baterię z ǳiał wałowych, wzniesioną
wysoko, paszczami zwróconą w czarny wylot ulicy.
Pierwszy pułk polski pod Chłopickim utworzył kolumnę zbitą niby lity tłok i niezdobytym krokiem wyruszył. W ego tropy szedł czternasty pułk ancuski pod pułkownikiem Henriotem. Obadwa te tarany wbiły się w Cosso masą swo ą ak dwa drągi katapulty. Uderzyły we wzniesioną baterię i zmiażdżyły e kanonierów. Bateria zamilkła. Ale
wówczas ze wszystkich stron, ze wszystkich okien i niedostrzegalnych ǳiur w olbrzymich
domach wydłużonego placu sypnęły się na nich pociski. Stały tu posępne, wielkościenne gmachy, ak teatr, urzędy municypalne, a nade wszystko sąd i mieszkanie niegdyś,
od czternastego wieku, na wyższego sęǳiego justizy, stróża swobód unii narodowe Kastylian i Aragonów przeciwko właǳy Piotrów Okrutnych. Naprzeciwko ulicy Engracia,
wylot w wylot, zna dowała się ślepa i wąska uliczka Arco de Cine a. O kilkanaście kroków
na prawo szła główna arteria mie ska po drugie stronie Cosso — ulica świętego Giliusza.
Prowaǳiła ona obok kościoła tegoż imienia, obok klasztoru świętego Piotra, zostawiała
na prawe ręce katedrę del Seo, na lewe kościół Nuostra Señora del Pilar i wylot w wylot
traﬁała na most.
Pułkownik Chłopicki sformował swo ą poszarpaną kolumnę pod strzałami całego
Cosso i, złuǳony położeniem ulicy Arco de Cine a, rzucił się w nią, zamiast w ulicę
świętego Giliusza. I w tym zaułku, tak samo ak w całym mieście, domy zamienione
były na niezdobyte warownie. Żołnierze ginęli na rozdrożu Cosso, u we ścia w uliczkę
i w e ślepe głębinie. Waliły się na nich ściany, umyślnie z góry wyważone i strącone
z czwartego piętra belki opalone, dymiące się ak głownie, fortepiany i szafarnie, skrzynie i ręczne granaty. Sam Chłopicki ciężko raniony padł na placu. Wynieśli go żołnierze
z pobo owiska.
Noc wtedy spadała na wrzące miasto.
Klasztor anciszkanów, zdobyty szturmem przez odǳiał polski, z wy ątkiem wieży,
gǳie usadowieni Hiszpanie razili wciąż granatami przechoǳące wo sko, służyć miał za
punkt zborny, za szpital i mie sce spoczynku. Na zdobyte ulicy Sant’ Engracia palono
ogień przy ogniu od samego zmierzchu. Warty stanęły gęsto i opasywały wszystkie punkty
zdobyte. Cedro znalazł się pod kolumnadą klasztoru, która wychoǳiła na ogrody. Stały
tu pod ścianami długie i szerokie ławy z ciosanego kamienia. Żołnierze powyciągali się
na tych mie scach s esty mnisze …
Miasto kipiało wciąż eszcze. W ǳielnicy nadrzeczne , za placem Cosso, we wschodnie części około Uniwersytetu i na zachoǳie w okolicach Pałacu Inkwizyc i święte ,
słychać było łomot pracy, szczęk młotów, szarpanie ziemi i odwiecznych murów. Ale
żołnierze ancuscy i polscy słysząc ten nocny rozgwar zbro enia się miasta Fenic an —
Salduby, miasta Rzymian — Caesaraugusty, miasta Arabów — Zaragozy, miasta Aragonów i wreszcie z ednoczonych we wspólną o czyznę Hiszpanów — nie zwracali uż uwagi.
Byli pewni, że wcześnie czy późnie zdepcą i stratu ą, cokolwiek by stworzyła zrozpaczona
praca.
Teraz pożądali snu i spoczynku.
W starym tumie anciszkanów płonęły ognie. Skwarzyło się mięso na rożnach. Stare,
rumiane wino, rozkosz mnichów, krążyło w złotych, kościelnych kielichach. Pieśń sławiąca siłę i przemoc, pieśń nakazu ąca popchnąć i zdeptać to, co upada bez sił, rozlegała
się w ciemnych korytarzach, pustych celach i pod kopułą kościoła.
Około północy ostatnie echo rozmowy ucichło w klasztorze. Żołnierze, otuleni w płaszcze, spali leżąc w poprzek galerii portyku pokotem. Był to sen twardy i zaiste kamienny.
Cedro leżał mięǳy innymi w szeregu, ale nie spał wcale.
Na końcu galerii u we ścia do ogrodu paliło się duże ognisko. Długie smugi ruchliwego ognia rzucały w ogród niepewne blaski. Chrapanie cielsk w całe galerii, w przestrzeni
kilkuǳiesięciu kroków, było nie do zniesienia. Zdawało się Krzysztofowi, skoro tylko
oddalał się myślami od tego mie sca, że trupy niedorznięte koło niego charczą. Wzdrygał
się i z wściekłym gniewem zawĳał w płaszcz. Ale chociaż zasłonił oczy, nie mógł zasłonić płynących myśli. Dźwigną się utro z tego potwornego snu do ǳieła mordowania
albo na wieki legną po kanałach i rynsztokach miasta. Jaki też sen śni się temu leżącemu
motłochowi?
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Żołnierz, Walka, Miasto,
Polak, Historia

Żołnierz, Sen, Morderstwo,
Okrucieństwo, Sumienie

I oto u rzał sen tłuszczy, sen idący nad nimi w ciemnych załamaniach suﬁtu. Wiǳiał
trzeźwymi oczyma ogniste, kręte zwo e boleści, wlokące się po wąskich schodach, którędy
ścieka krew… Wszczepił mu we włosy koślawe ręce swo e krzyk obĳa ący się o ponure
mury zaklęsłych ǳieǳińców, korytarzów, cel… Starzec, starzec w krwawym łachmanie!
Oczy ego, oczy patrzą, wznosi się uschła ręka… Wskazu e, wskazu e… Boże miłosierny!
— wskazu e ręką…
Ogarnął go nieprzełamany wstręt. Ciała spitych morderców, staplanych we krwi,
śmierǳących potem pracy od całoǳiennych siepań, owa bezwładność i nicość silnych
gnatów, które się teraz podle wiły i kurczyły pod ciężarem wiǳiadeł sennych, ohydne
proﬁle pysków, rozwarte usta, porozrzucane ręce i nogi, w trwoǳe i męczarni charczące
garǳiele i nosy — wzdrygnieniem go zimnym smagały. Nie był zdolny pozostać teraz
na chwilę sam ze sobą. Wnet myśli ego pęǳił i ścigał przestrach. Korpus cielesny wciąż
musiał być w ruchu, w truǳie, w pierwszorzędnym zmaganiu się, wciąż musiał cośkolwiek ścigać forsownie. W każde chwili spoko u zaczynały płynąć w poprzek logicznych
myśli — wichry spłoszonych obrazów, haniebnych widoków, czynów spełnionych.
I teraz oto uczuł się zmuszonym do ruchu.
— Pogadam z szyldwachem… — myślał wyłażąc z szeregu leżących.
Ale zanim stanął na nogach, uż zmienił pro ekt. Czuł, że rozmowa go nie zaspokoi.
Wieǳiał, że musi szukać niebezpieczeństwa, eśli chce w sobie zagłuszyć paroksyzmy
dawne duszy.
— Cóż a mam ze sobą teraz robić? — myślał bezradnie, sieǳąc w kucki na mie scu
i woǳąc oczyma po ogroǳie i murach.
Wieszał mu się na ramionach płaszcz bezsennego sumienia. Obo ętne wieǳenie dawało znać, że wypadnie chyba przesaǳić mur ogrodowy i pó ść samemu mięǳy szańce
hiszpańskie na niedostępne zaułki Calle del Cosso…
Forsy, mocy, wytężenia sił! Walki z przemaga ącą liczbą! Oczy bada ące, którędy mur
przeskoczyć, zabrnęły w pomrok zarośli bluszczu, mięǳy zaciszne uliczki strzyżonego
bukszpanu, w kąty, gǳie ga e wyniosłych kamelii dokoła siebie rozpraszały białe i czerwone kwiaty. Z głębiny ciemne wytrysnął przed oczyma ponad szarze ący mur — czarny, strzelisty kształt wonnego cyprysa. Bliże nikło bielały przerywa ąc nieugiętość mroku
krzaki różane. Żarzyły się w ciemnych wnękach czarne nocy, akoby światła żałosne, zwisłe girlandy przeǳiwnych róż indy skich, wiecznie kwitnących róż z Bengalu, kwiatów
roǳące się Aodyty i kwiatów królowe Flandrii. Przezwyciężały tam noc barwy ich
śnieżnobiałe i bladożółte, koloru ciała kobiety i koloru poranne zorzy. Zwartym kuszczem stały nad wydrążeniem stare cysterny, zawsze szemrzące . Zapach ich dźwigał się
z ciemności, powstawał ze smutku szmerów lecące wody. Krzysztof uczuł go niespoǳianie.
Usłyszał mowę wieczną szmeru strumienia. Ze szczęśliwym zdumieniem westchnął
wciąga ąc nozdrzami błędny zapach.
W owe chwili, akby spomięǳy kapiących w ciemność polśnięć kęp różanych, spomięǳy białych ak śnieg skupień, wy awiła się twarz blada, z oczyma rozwartymi szeroko
od dumy, od pogardy, od straszliwego uniesienia. Usta półotwarte i włosy wzburzone
niby chmura burzy wiosenne nad białym czołem… Widać w chropawe ramie okna ze
sczerniałego marmuru tę głowę niewysłowione piękności, oblicze boskie, kształt córy
Diosa, Pallady Ateny. Ale wraz uwydatni się z ciemności inny e kształt i wyraz, gdy
zbielała i martwa na obraz śniegu zamyka oczy przed ohydnym widokiem. Kropli krwi
nie ma w e ustach. Światło uciekło ze źrenic. Pada ą powieki na zranione oczy ak drzwi
bez zawias…
Krzysztof nie mógł uż teraz przypomnieć sobie tego oblicza. Stała się ak gdyby widmo we śnie wiǳiane. Stała się czymś tak niedokładnym ak wspomnienie starca i tak
wątpliwego istnienia ak wiǳiadlany obraz cielistych róż w mroku nocnym.
Żołnierz wstał ze swego mie sca po cichu. Wysoko przytroczył szablę. Ręce miał wyciągnięte, żeby zwiewny obraz zatrzymać… Na palcach zeszedł ku cysternie. Oto miał
przed sobą uśpione krzaki różane. Wiotki zapach wzdychał ku niemu z ciemności. Zdało
się idącemu, że to głowa niewiǳialna spoczęła na ego piersiach, że wonne ręce oplata ą
mu szy ę. Łkały przed nim w nocy te bezsenne białe róże. Same ego ręce zanurzyły się
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w krzew mokry, mięǳy pręty kolczaste, we włosy zimnych liści. Kalecząc sobie, drąc
i przebĳa ąc palce, łamał gałązki obarczone kwiatami. Zerwał ich bukiet tak duży, że
ledwo go dłonią skrwawioną mógł ob ąć. Wolno, kry ąc za sobą pąk zerwany, poszedł
ku ognisku. Szyldwach nastawił ku niemu bagnet i mruknął, ak niedźwiedź, o hasło.
Krzysztof rzucił mu e nie patrząc i wyszedł na ulicę. Cała teraz pełgała od ogniów strażniczych, rozpalonych co kilkanaście kroków pośród ulicy Sant’ Engracia. Szyldwachy kołatały się mięǳy ednym a drugim ogniskiem ak wahadła. Żołnierze pilnu ący ogniów
znosili z domów meble i sprzęty drewniane. Ciskali e bez przerwy w płomienie. Buchały asnym ogniem poręcze, boki i gzymsy mebli rzeźbionych z drzewa mahoniu, hebanu
i czarnego dębu, może w czasach szałów i gwałtu na lądach i morzu zdobyte… Trzeszczały
pryska ąc iskrami bezcenne szkatułki, pełne papierów, pamiątek, świętości roǳinnych.
Tliły się smrodliwie stare palimpsesty, pergaminy i foliały bibliotek klasztornych. Drzwi
we ściowe od ulicy były powyrywane z zawias, czarne sienie stały otworem i broczyły
głębią ciemności ak rany świeżo zadane.
Idąc od ogniska do ogniska Krzysztof wypowiadał ednym głosem hasło i przeciskał się
co pręǳe , co tchu za mury klasztoru anciszkańskiego. Minął wylot boczne uliczki, dwie
czy trzy sienie, i oto stanął u we ścia do domu, który poprzedniego dnia zdobywał w gronie
woltyżerów. I tu brama była wyrwana z zawias. Dawno uż spłonęła w ogniu ulicznym.
W sieni akiś piechur pracowicie rąbał siekierą sza, stoły i stołki. Cedro wyminął go
szybko i wbiegł na piętro po zna omych, szerokich schodach.
Znalazł się tam w zupełne ciemności. Łoskot siekiery słychać było ako głuchy, natrętny stuk w ścianę. Wyciągnięte ręce dotykały murów śliskich ak lód. Oto drzwi prowaǳące na wewnętrzny, podwórzowy ganek drugiego piętra. Znalazł e omackiem. Wyszukawszy ręką rygiel starego zamka podważył go końcem pochwy pałasza i wnet stanął
na balkonie. Chlusnęło mu w oczy światło w oknach… Światło w tamtych oknach! Jacyś
tam luǳie…
Cicho ak zmora szedł dookoła po deskach ganku, a zanim którą nadepnął, sto razy
próbował stopą, czy nie zaskrzypi.
Szedł nieskończenie długo… Sąǳił, że nie dowlecze się nigdy do świetlistych okien…
Ale nie skrzypnęła pod ego nogą podłoga, nie zaszeleściał pałasz. Przywlókł się nareszcie.
Pierwsze, półotwarte okno założone było na hak środkowy. Za rzał przez szeroką szczelinę
do wnętrza.
Znał dobrze tę salę. Na dywanie pod szafą leżeli zamordowani. Starcy… Oto ego
własny ksiąǳ… Siwa czupryna, niebieskawy podbródek. Sutanna nowa. Do pioruna,
sutanna nowa… Ani śladu… Zmiażdżone trupy bab obok niego.
Wielka, woskowa gromnica w rogu poko u. Dwie żywe przy trupach istoty. Zakonnik, anciszkanin, stary ak grzyb, z łysą, zżółkłą czaszką, nagą ak kolano, tyłem do okna
zwrócony, klęczał przed zmarłymi i półgłosem mamrotał modlitwy.
Bliże okna, w głębokim starym krześle z szerokimi poręczami, spała doncella. Zasnęła, widać, niedawno. Głowa e upadła bez sił na tylną poręcz. Włosy rozpierzchły
się, rozwiązały i klinem, na podobieństwo czarnego cyprysa wierzchołkiem zwróconego ku ziemi, zwisły ze spracowane głowy. Bezwładne ręce leżały na kolanach. Można
było mniemać, że i ta kobieta nie należy uż do świata żywych. Tylko eszcze tchnienie
uroczych piersi pod czarną szatą świadczyło o życiu.
Krzysztof wsunął dłoń mięǳy połowy okienne i odrzucił zamknięcie tak cicho, że nie
wywołał na lże szego szelestu.
Roztworzył połowice okienne.
U rzał teraz w całe prawǳie i pełni tę salę, którą miał w mózgu ak wiǳiadło. Ogarnął wzrokiem wszystko. Nie umiałby wyznać, ak długo tam stał pogrążony w dumanie.
Na lże szy szelest nie przerwał ciszy. Prysnął kiedy niekiedy knot gromnicy… Zadrzemał,
widać, stary zakonnik zwiesiwszy głowę na ręce wsparte o klęcznik.
Ocknął się Krzysztof z głębokiego zachwytu. Wydobyła się ego dusza z wiązań całunów, z pęt zamyślenia. Wziął przed się bukiet róż, rozǳielał troskliwie gałązki sczepione
liśćmi i kolcami. Rzucił na kolana śpiące pierwszy kwiat tak wyśmienicie, że korona
upadła mięǳy dłonie splecione palcami.
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Rzucił potem drugą gałązkę, osypaną nierozwiniętymi eszcze kłobuczkami, trzecią
cudnie rozkwitłą, czwartą i piątą. Wszystkie aż do ostatnie . Wtedy przymknął okno tak
samo, ak było. Sam został na swym mie scu.
Oczy miał utkwione w twarzy śpiące . Dusza ego spływała na powieki zawarte, na
usta, na lica białe, na włosy czarnym płomieniem zwisa ące.
Ostry chłód nocy aragońskie ścisnął mu ramiona i żebra. Pierwszy brzask przerzeǳał
uż ciemność. Widać było występu ące z mroków posępne mury, stuǳienną czeluść podwórza, czarne okna i drzwi. Jakże to wszystko okrutnym przemówiło teraz wyrazem! Te
straszne nieme sienie, te straszne okna i drzwi wychoǳiły na spotkanie oczu ak kształt
piekła duszy wiǳialny z bliska.
Wtem ak piorun rozległ się łoskot armatniego strzału.
Jakoby wrzask tysiąca odpowieǳiała mu salwa karabinów. Cedro uczuł taki ból, akby
to ego te wszystkie strzały przeszyły. Śpiąca dźwignęła głowę, otwarła szeroko oczy.
Powiodła nimi po trupach.
Chwilę słuchała strzałów z głową wtuloną w ramiona, blada i struchlała. Ręka e
dotknęła się mokrych i kolących róż. Bezmierne zdumienie usta rozchyliło do krzyku.
Zniżyła głowę gwałtownym ruchem nad tymi kwiatami. Zatopiła w nich oczy i sieǳiała tak nieruchoma, akby w te chwili i ą strzały armat o śmierć duszy przyprawiły.
Zatrzęsły się wątłe okna od ponownego huku. Głucho zadrgały mury, ękły sienie i izby,
korytarze i klatki schodowe…
Zawahały się ramiona ǳiewczęce.
Białe, liliane dłonie trwożliwie, a namiętnym ruchem zgarnęły, ob ęły, schwyciły róże
wszystkie bez wyboru, przycisnęły e do łona wstrząśniętego od łkań. Wstała ǳieweczka
ze swego mie sca, ak gdyby z tym zamiarem, że dokądś pó ǳie. Ale nie postąpiła ani
kroku. Znieruchomiała na mie scu.
Z zamkniętymi oczyma, z ustami pełnymi żałosnych słów, cisnęła coraz barǳie do
serca kwiaty. Rozǳierała białe palce o ostre kolki, raniła miękkie dłonie…
Krzysztof na palcach pobiegł balkonem dokoła podwórza, zdąża ąc na swo e mie sce
mięǳy walczącymi.


W nocy z  na  sierpnia generał Verdier odstąpił od oblężenia Saragossy. Nie było
sposobu zdobyć e wstępnym bo em.
Krzysztof Cedro uż od dnia  sierpnia zna dował się w Monte Torrero. W dniu
 sierpnia został na ulicy Cosso raniony w udo odłamkiem granatu, wskutek czego nie
mógł uczestniczyć w dalszych ǳiałaniach. Leżał w baraku szpitalnym aż do chwili wymarszu wo sk ancuskich w górę rzeki Ebro, a w stronę Tudeli. Pod koniec tygodnia
swego wypoczynku należał zresztą do lże szych robót minierów przy zakładaniu prochów.
Trzeci szwadron lans erów polskich wyszedł ostatni z Monte Torrero z improwizowaną artylerią Hupeta. Nie dochoǳąc do rzeki Xalon wo ska ancuskie zatrzymały się
w oczekiwaniu na wybuch min. Cedro był eszcze znużony chorobą. Szczególna w tym
czasie zaszła w nim zmiana: uspokoił się i wzmocnił. Stał się ak gdyby do rzały, stały i nieprzebłagany, i nieugięty w swe obo ętności. Znalazł bezwiednie w tym nastro u
duszy wy ście z labiryntu moralnych drgań i niepoko ów.
Oto nadeszła chwila długie niepewności, naprężonego oczekiwania w milczeniu. Słychać było tylko huk rzeki Xalon. Kapitan minierów, który był prochy zakładał i zapaleniem lontów kierował, wydobył z olstrów pistolet, żeby w łeb sobie strzelić, eśli wybuch
wcale nie nastąpi. Dla Cedry była ta chwila daleko barǳie obo ętna niż dla starych wyadaczów, dla wytrawnych łazęgów włoskich i młodych wisusów, a zbó ców z temperamentu. Taką ciszę i spoko ność wewnętrzną przeżywał we Franc i czasu wielkich marszów
pułkowych. Czekał teraz na wybuch, ak w teatrze oczeku e się na oświetlenie ogniem
bengalskim efektowne grupy ǳiewic. Jeżeli doświadczał akie przykrości, to było nią
zwątpienie o tym wybuchu.
Ale oto, na szczęście dla kapitana minierów, głucho ęknęła i zatrzęsła się ziemia,
a łoskot oddały góry Aragonii. Słupy ognia, fontanny dymu, ge zery kamienia i chmury
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gruzu buchnęły w niebo. W nich luǳie magali kozły w powietrzu ak zastrzelone w lot
ptaki.
Ruszono w marsz dawną drogą przez Alagon, Mallen ku Tudeli wśród nieusta ących
napastowań chłopów, zorganizowanych w bandy powstańcze zwane guerillas. Wo ska regularne Don José Palafoxa y Melcy szły w te tropy. Pułk lans erów stanął wreszcie obozem
w budach drewnianych kleconych naprędce, nad samą rzeką Ebro. Był wysunięty w stronę nieprzy aciela i nie miał chwili spoczynku. Konie stały w błocie i glinie rozmiękłe ,
toteż dostawały grudy i ochwatu. Szczury wodne nie dawały żołnierzom spać po nocach.
A noce były uż naǳwycza nie zimne. Zaczęły bić deszcze esienne. Toteż rozkoszą niemal
była dla żołnierza każda wyprawa.
Krzysztof uwolnił się z artylerii, wrócił do szwadronu i lancy. Robił nią uż od dawna i świetnie wszystkie maniements, wolty i piruety. Wykazał w potyczkach sprawność
zupełną. Kiedy poprzednio w górach otacza ących Saragossę wyuczył się przede wszystkim przebĳać ordynarnych chłopów w ognistym natarciu, teraz ćwiczył się w sposobach
walki z regularną konnicą. Był tedy uż niezwalczony w zwykłym, wysaǳa ącym z siodła
„broń do ataku!” — w szarżach en-avant-pointez! — w parowaniu w lewo czy w prawo, w zdraǳieckich, wściekłych a niezwalczonych ciosach w tył i w bok. Uczył się tylko
eszcze pod Tudelą od mistrza Ga kosia na trudnie szych napaści par le moulinet, zadawanych z wysoka, sponad głowy, kiedy się lancę trzyma lekko mięǳy palcami, a cała moc
cielesna i siła ciosu spoczywa w palcu wskazu ącym. Były to piorunowe, a lekkie pociski
w twarz, mięǳy oczy, w gardło wroga, a racze wrogów. Ga koś miał możność coǳiennie pokazywać uczniowi, ak te „prztyki” rozdawać w obskoczeniu. Rzucali się tedy dla
nauki, praktyki i przykładu w gęstwinę hiszpańskie konnicy, guerilleros, lub regularne
piechoty samowtór czy samotrzeć w moment po salwie strzałów, zanim tamci mogli broń
nabić. Skokiem, co siły w bachmacie, wpadali w tłum. Byli niedosięgli ani dla bagnetu,
ani dla szabli. Sztuka walki z przemaga ącym stokroć tłumem polegała na tym, że grot
lancy niweczył opór nieprzy aciela w odległości sześciu łokci od piersi ułana. Żołnierz
hiszpański, pragnąc cios zadać, musiał zbliżać się o dwa i trzy kroki. Furkot chorągiewki
i błysk ostrza tworzył wnet wolne koła. Wokół trzech eźdźców na koniach powstawały
trzy place, a pierwsza luka stanowiła dla nich akoby wyłom w murze fortecy. Wiǳiano
też nieraz pod Tudelą iście fenomenalne z awiska. Bataliony piechoty i szwadrony azdy
hiszpańskie rozsypywały się i pierzchały w pole ak zgra a ǳieci przed byle garsteczką
ułańską pęǳącą z kopyta.
Długo trwały te coǳienne lekc e i korepetyc e nad rzeką Ebro, bo aż do wielkie
i sławne bitwy pod Tudelą w dniu  listopada. Po te bitwie, gǳie bataliony piesze legii,
pierwszy pułkownika Kąsinowskiego i drugi, w którym walczył kapitan Wyganowski —
wsławiły się męstwem nieustraszonym, zlały krwią ziemię i przyczyniły się przeważnie do
wielkiego pogromu Hiszpanów — Krzysztof Cedro po szarży w te bitwie został oﬁcerem.
Zaliczono mu służbę w przykopach pod Hupetem ako pierwsze awanse na brygadiera
i na stopień maréchal de logis. Zakwitł teraz w swoim szwadronie ako pan lieutenant en
seconde. Musiał się wkupić do koła, nabyć od kolegów okucie srebrne do daszka, łańcuszek
do podpinania, szli i ha munduru, czapraka, akselbanty przerzucić na prawe ramię,
rzemienie wszystkie saﬁanem podszyć…
Sprawiło mu to niemałą radość, że nareszcie dosłużył się stopnia. Oﬁcerowie powitali
go życzliwie, znali go uż bowiem dobrze, wieǳieli, co zacz est na koniu, w ręce, w polu
i pod dachem. Nie ednemu z prostsze sfery pochlebiało nawet koleżeństwo z tym austriackim „hrabią”. U rzał się też „hrabia” otoczony przy aciółmi co się nazywa. Duszę
gotowi byli za niego położyć… Wina nie brakowało w tych mie scach — można się było
nim na śmierć zapić wyzna ąc sobie wza em braterskie uczucia. Były eszcze i uboczne
powody tak serdecznego przy ęcia nowego porucznika. Oto z pułku szwoleżerów gwardii
przysłano w tym czasie do za ęcia mie sc oﬁcerskich sześciu eźdźców. Byli to panowie:
Stadnicki, Dominik Runowski, Sawicki, Adam Radłowski, Józefat Kadłubiński i Teoﬁl
Mikułowski. Sztab ułański, a nade wszystko młoǳież bez stopnia, czyha ąca na oǳnaczenie, z wielką niechęcią przy ęła gwardiaków. Ci przybysze zagraǳali drogę do awansu
istotnie zasłużonym, a nadto przybywa ąc od boku Cesarza i z wielkiego świata mieli na
obliczach marsa wyniosłości i protekc onalne uśmieszki. Cedro, którego wiǳiano, ak
pracowicie dostawiał do obozu ciołki i owce, ak harował w rowach pod Saragossą i darł
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się z karabinem na barykadę, zyskiwał tym większą, na złość antom szwoleżerskim okazywaną sympatię.
W przeciwieństwie do szyku żołnierskiego, w którym żył dotychczas, składa ącego
się ze starych wilków, lwów, hien i ǳików-po edynków, w przeciwieństwie do surowych służalców, do nieubłaganych kondotierów i srogich a ślepych żołdaków — znalazł
się teraz w otoczeniu delikatnie szym, młodszym i barǳie luǳkim. Czuł to, że sam
przewyższa kompanię oﬁcerską zimną czerstwością, którą był nasiąkł w tłumie wiary.
Męstwo w gronie, które powiększył, nie było eszcze ową kamienną ǳikością, sława tu
świeciła na ostrzach szabel, honor był dźwignią i miłość dalekie ziemi zakonem dusz. Nie
wszystkich zresztą… Cedro stał się oﬁcerem całą gębą, przy ął ryczałtem wszystkie zalety
i wady tego stanu z pokorą a bez zastrzeżeń, ak prozelita świeżo nawrócony przy mu e
nie tylko rytuał, ale i związany z nim w życiu całkowity modus vivendi. Już po upływie
kilku dni w stanie nowego dosto eństwa spostrzegł, że przewyższa wielu kolegów wieǳą
wo skową i doświadczeniem. Rzadko który z młodszych był tak długo ak on był właśnie
prostym żołnierzem. Rzadko który walczył tak ak on w Saragossie i pod Tudelą…
Spod Tudeli, w ślad za cofa ącym się w popłochu dowódcą Hiszpanów Peña, który
za ął mie sce Castañosa, marszałek Ney pociągnął do Tarazona, a stamtąd górami, drogą równoległą do doliny rzeki Ebro, aż do Plasenc i. Z Plasenc i wzdłuż rzeki Xalon
ciągniono ku południowi na Muela, El Almunia, Morata — starorzymskim szlakiem
wo ennym, odwieczną drogą z Caesaraugusty do Mantui Carpetanorum, czyli Madrytu,
na Bilbilis…
Wieǳiano uż w wo sku, że Napoleon est na ziemi hiszpańskie i że równolegle
zdąża do Madrytu na Burgos. Sto koni azdy polskie pod grosma orem Klickim poszło
z marszałkami Moncey i Lannesem znowu pod Saragossę, w ślad za Palafoxem, który
szedł zamknąć się w straszliwym mieście, ażeby wypełnić nieśmiertelne ǳieło drugie
obrony…
Generał Lefebvre-Desnouttes dowoǳił azdą korpusu szóstego, który szedł przodem
dla połączenia się z główną armią. Pierwszy raz na własne oczy u rzawszy tak olbrzymią
porażkę osiemǳiesięciu tysięcy hiszpańskiego ludu pod Tudelą przez armie marszałków
Lannesa, Neya i Victora, Cedro nabrał pewności siebie i ślepe wiary w szablę ułańską.
Były ciągłe deszcze i srożyły się wichry, gdy armia ancuska szła górskimi drogami
Aragonii w stronę Calatayud. Żołnierz polski oǳnaczał się czerstwością zdrowia i wytrzymałością na zimno. Więc kiedy Francuzów tłumy wleczono w furgonach, kawaleria
nadwiślańska szła wciąż, zdrowa ak ryǳ, w przednim szyku. We dwa dni po pogromie
tudelskim pod azdy ułanów zbliżały się do Calatayud. Armia była dosyć daleko. Wśród
deszczu i przelatu ących chamer śnieżycy wiǳiano przednie straże azdy hiszpańskie .
Kiedy szwadron trzeci zbliżył się do tawerny zwane Burviedro i wstąpił na górską płaszczyznę otacza ącą to mie sce, dały się słyszeć z gór otacza ących strzały armatnie. Szwadron
stanął na droǳe i sformował się w kolumnę w oczekiwaniu na nade ście siły główne .
Deszcz bił ulewny. Gdy nieco ścichła nawałnica, ruszono kolumną w kierunku, gǳie
wiǳiano siły nieprzy acielskie.
Cedro miał na sobie granatowy płaszcz z białym kołnierzem, ale go nie zapinał pod
szy ę i nie otulał nim ciała. Zuchowi mięǳy lans ery nie mogło być zimno. Na czapkę
włożył prze rzysty, ceratowy futerał, żeby ą od deszczu ochronić, ale końców nie zawiązywał pod brodą. Nie używał również srebrne podpinki. Czyniąc zadość kanonowi mody,
ustalonemu wśród oﬁcerskie tężyzny, utrzymywał czapkę zsuniętą na prawe ucho bez
niczego, „sposobem głowy”. Giął wiatr czaplą kitę, ale czapka nie drgnęła. Oczy ułana,
przeźroczyste ak asne morze, nurzały się we mgłę, opar i zawie ę. Konie wolno idące
dymiły się i grzały pod czaprakami i oponami z płaszczów rzuconych poza siodła. Wtem
ak pistoletowy strzał rozległ się głos komendy:
— Za broń!
Jak edno machnęły prawe skrzydła płaszczów na ramię odrzuconych. We mgle ukazała
się akoby gęsta, czarna, po ziemi idąca chmura.
— Broń do ataku!
Krzysztof wyrwał szablę. Wziął konia we właǳę, kolanami, lewą dłonią, spięciem
ostróg. Furknął młyniec chorągiewek, podobny do przeszywa ącego pisku astrzębia…
— Flankiery naprzód!
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— Szwadron do ataku!
— Plutonami — marsz!
— Marsz!
Zrazu wolno, miarowym kłusem, szedł szwadron równiną, dopóki na oko nie do rzał
nieprzy acielskich eźdźców. Wtedy Cedro za innymi krzyknął w uniesieniu:
— Skróć cugle!
Grenadierski pluton ﬂankierów na spiętych koniach ruszył cwałem. Jazda Hiszpanów zbliżała się miarowo. Przypuściwszy pęǳący huﬁec ﬂankierów na strzał, dała ognia
z karabinków. W mig po strzale, rozǳieliwszy się we dwa skrzydła, pierzchnęła równiną
w prawo i lewo.
Konie pod Polakami szły uż chyżo. Cedro, wiǳąc przed sobą umyka ących na prawo,
zakomenderował:
— Pędem.
W te same chwili eźdźcy u rzeli asny piorun lecący po ziemi. Był to strzał linii
piechoty ukryte w rowach, w tyle za azdą. Tam i sam w cugu Krzysztofa, obok niego i za
nim ęknął człowiek. ǲwoniąc zbro ą, z krzykiem walił się na ziemię. Chrapały straszliwie
osierociałe konie. Jedne bez kawalerzystów pęǳiły w skok, nie wychoǳąc z szeregów ani
o cal, inne, samotne w polu, latały rżąc po kamieniste równinie.
— Bĳ, zabĳ! — wołał szef szwadronu pewny, że teraz, po strzale, roztrąci piechotę
i zmasakru e, ilekolwiek by e było.
Puszczono bieguny w przecwał ścigania.
— Bĳ, zabĳ! — krzyknął Krzysztof, uszczęśliwiony, że iǳie na czele. Czuł w dłoni
pałasz, pałasz swó złoty, ukochany, potężny, mocnie szy od błysku tysiąca zdraǳieckich
karabinów. Leciał coraz dla siebie wspanialszy, ogromnie szy, niezmierny, ak anioł gromy
ciska ący.
Znowu złotożółty błysk. Błysk długi, migotliwy, pęǳący falą zygzakowatą… Ze szczęścia, z uczuć mocy — tchu aż brak… Już, uż — karabinierowie! O sto kroków! Widać
ich twarze namarszczone, czapy… Nabĳa ą co tchu broń… Tchu brak! W oczach płaty…
Płaty krwawe i czarne. Dymy… Krzyże, migotliwe koła, szkarłat i błękit… Ognie koliste buzu ą się wszęǳie, bĳąc fontannami czerwonych iskier. Mocny Boże! Gǳie pałasz!
gǳie pałasz? Spada asny pałasz z bezwładne ręki w ciepły dół… Głowa dokądś leci ak
góra kamienna… Cóż to tak w piersiach zawaǳa? Co się w piersiach złamało i klekoce?…
Tchu brak!
Mocny Boże, co się to ǳie e? Ziemia przed oczyma w ogniach, ziemia kamienista,
ziemia zryta kopytami, skopana od skoków, zdeptana… Ziemia w ustach, pełna gęba krwi.
Ziemia ucieka…
Głowa trzaska w kamienie i w mokre bryły… Z garści konwuls ą ściśniętych ucieka ą
kolczaste kaktusy i niskie tarniny… Aż oto pierwsza, przeraźliwa myśl:
— Noga mi została w strzemieniu. Trupa mo ego zbiegany włóczy koń…
Wtem cisza, spoko ność, błogość. Mokra ziemia naokół. Mrok gęsty. Konie skądś
lecą. Rżą i kwiczą. Brzuchy końskie w płatach piany, wierzga ące ponad ziemią kopyta.
Tętent! Grzmiący tętent dudni po ziemi… Jakież to konie rżą? Stadnina w Stokłosach,
czy co? Któż to mi spłoszył źrebce?
— Paniczu! — ryczy Ga koś. Łka. Dźwiga ostrożnie z ziemi grubymi ręcami omdlałą
głowę. Niesie, niesie na szlocha ących piersiach, na sercu rozhukanym.
— Panicza náma zabili! — ryczy na cały szwadron. — Panicza zabili! Naści, psiokrew,
zwycięstwo! Boda was asne pierony zapaliły!…
Zwiotczałe poszeptu ą wargi:
— Pałasz mó , złoty mó pałasz…

 
Noc była zimna.
Prze mu ący powiew ciągnął równinami od strony sterczących skał Guadarramy i Somosierry, które ak posępny, ciemny pas zostały na północy horyzontu. Armaty, furgony, wozy z prochem tocząc się po gościńcu huczały, i dudniły. Krzysztof leżał na wznak
z oczyma utkwionymi w chmurne niebo. Słyszał wciąż trzaskanie bata, ǳiwaczne krzyki
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i pogwizdy mulnika, monotonny klangor ǳwonków, chrzęst żelastwa w zaprzęgu furgonu, łoskot miarowy kół… Materac, zawieszony na żelaznych hakach, chwierutał się do
taktu zgrzytliwie, a przecie melody nie, tak samo zgoła ak pewna okiennica w narożniku
dworskim w Stokłosach. O okiennicy te krążyła blisko i daleko wieść, że przepowiada
niepogodę. Jeżeli tylko w na cudnie sze susze czerwca, w na cichsze czasy lipcowe zaczynała pozgrzytywać, akby pokasływać od niechcenia, stękać na strzykanie w zawiasach
i chrzypieć na łamanie w zasuwach, luǳie przyśpieszali roboty na łeb na szy ę, grabili w kopki siano schnące na pokosach, rozwaloną koniczynę, czy wiązali w snopy zboże
i żywo zwozili ku stertom. Z odległe nieraz wioski zachoǳił, bywało, pode dwór karbowy
albo włodarz posłuchać na odwieczerz, czy okiennica złego nie wróży.
Krzysztof słyszał teraz zgrzytanie haków, ale nie barǳo wieǳiał, gǳie est. Ciemność
nieprzy azna, ciemność-klęska, ciemność-krzywda leżała na nim. Otaczał go lodowy obwód z szarymi wyrwami, skąd wypełzały ciągle korowody ﬁgur. Całkowite ich kształty,
które myśl czy oko chwycić usiłu e, wydosta ą się z szarości nie ak obrazy malowane na
płótnie, nie ak rzeźby z marmuru, lecz tak akoby maszkary sztucznie ożywione… Jedne
są z chropawego ﬁlcu, o włókienkach lśniących pod sennym, smutnym, gorzkim światłem… Rzęsy ma ą z włóczki przęǳone , z grube ęǳli, brwi na dwa palce wysta ące,
włosy druciane. Oczy ich nieruchome prosto w płonący mózg zada ą cios sukiennego
spo rzenia i giną w ta emnicy i znikomości, w otchłani szlochów… Zaledwie edna zniknie, wypływa inna i czuwa nad znużonymi myślami. Żadna nie da się odpęǳić aktami
woli… Głowa est ako puste, rozległe, bezgraniczne niebo, po którym wloką się wielokształtne obłoki, niesione od skrytych wiatrów.
A ak wysokie chmury przypomną nieraz kształt ziemi i duma ą nad nim nie ako,
tak samo myśli nieszczęsne niekiedy wspomną rzeczywistą ziemię. Wiǳą z daleka te
myśli samowładne i bu ne niby w dalekie przeszłości, ak to w piersi tworzy się nagle
a niespoǳiewanie przepaść rany. Ruchoma stamtąd bĳe pienista fala na obraz źródła
wyrwanego spod gliny. Serce szalonymi ciosy, serce-młot bĳe raz wraz w głębie miękkich,
klekocących fal! Płuca zrywa ą się, siepią i mocu ą w nadmiernym truǳie. Miecą ze siebie
ogromne, galaretowate skrzepy i strugi ciche , słone , płynne krwi.
Senne, znużone, spłakane wiǳenia zmierzcha ą, cichną i topią się z wolna w ciszy.
Szare opony rozprzęgły się, znicestwiały i pierzchły. Nie słychać nic, nie słychać nawet
krzyku poganiacza mułów ani ǳwonków, ani zgrzytu haków. Wszystko est ciszą. Ciało zmartwiało, serce zamiera i bezwładne leży na obraz skrzypiec rzuconych. Nęǳneż
to deski! Struny żywe, struny wszystkogra ące nie zabrzmią uż! Skonała na zawsze melodia wasza, skrzypki lipowe… Dym ciężki błąǳi przed oczyma, wlecze się po piasku,
gǳie w zamyśleniu błąǳiła stopa, po ile czerwonym, po siwych opoczystych caliznach…
Sprzymierza się i łączy dym ze skibami i wnętrzem brył, dotyka ze drżeniem ostrych
kantów, ziarnistych wydęć kamienia.
— Tyżeś to est, przeznaczenie mo e? — skarżą się wargi. — Przy acielu, przy acielu…
Tyż to obe miesz piersi mo e, kamieniu? Tyż to ostatnia ucału esz me usta, żółta bryło?
Nareszcie głębokie westchnienie.
Cóż to est wokoło?
Zeszły się dokoła głowy, obiegły nozdrza, napłynęły ku piersiom dymy z kwietnika
przed domem w Olszynie.
O, błogosławione a niewypowieǳiane szczęście obcowania z kwiatami w dniu uścisku
śmierci!
— Tyżeś to est ze mną — szepta ą usta — siostrzyczko-rezedo? Tyżeś to przyszła na
martwe ugory me śmierci? Bóg-że ci zapłać… Jesteś zapach mo e młodości… Tak ak ty
pachnie szczęście ǳieciństwa. Zapachu mó , otocz mię i przygarnĳ do życia… Weź mię
z ucisku gliny i kamieni…
Otwiera się przed oczyma cudne ǳiwactwo, wiǳiane akoby pierwszy raz, wypukłych,
całobrzegich, strzępiastych goźǳików. Fiołkowymi powłóczeniami cału ą przekrwienia
oczu bratki esienne… Bladoﬁoletowa lewkonia leży na piersiach, na płucach ǳiurawych,
a dobrotliwy e zapach chłodnym a częstotliwym chuchaniem sączy się w askinię rany.
Wtem słychać, słychać…
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Słychać, co się ǳie e w uszach i głowie. Bĳą tam w dźwięczne kowadła małe, pracowite, zawzięte kowaliki. Małe to musi być, ak polne świerszcze… Szybko, szybko, z ramienia
łupią młotami ma sterkowie: raz raz — raz raz!
A potem eden przed drugim, na wyprzódki! Aż tchu brak. Tworzy się z ciosów
ciągliwy szum, unosi się w pustynię głowy huk ak w głębokim, starodrzewnym boru,
lesie…
Dech zamiera. Serce się zrywa i łomoce skrzydłami w gałęzie niby złapany siecią ǳiki
orzeł-zyz. Głowa bezwładna chwie e się w prawo i w lewo po ruchomym materacu, palce
rąk błąǳą, choǳą, wędru ą. Nogi coś ciska w różne strony, ak drwal w złości ciska
bierwionami…
Mózg się żywym płomieniem pali. W nim płoną pióra myśli. Spalone na węgiel wargi
szepta ą:
— Trepka… Szczepan… da że mi pić, da że mi pić… Już my ǳisia z tego strasznego
lasu nie wy eǳiemy… Święty eleń z krzyżem mięǳy rogami spotkał nas w lesie… Rafał
do niego strzelił… Szczepan… da że mi pić, da że mi pić…
Wolno nasuwa się, sztorcem nastawia ak grot lancy złowrogie pytanie:
— Skądże tu, u Boga, ma być Trepka? Gǳie?
Wraca ą trzeźwe i spoko ne myśli, przypływa asna świadomość:
— Śniło mi się, widać, o Trepce…
I znowu niby ogromy chmur pęǳą myśli innego porządku, wychoǳą skądinąd sylogizmy namiętne, pytania natarczywe, odpowieǳi rącze i dowcipne, całe komplety genialnych wiǳeń, odkryć istotnych, wynalazków w ǳieǳinie myśli luǳkie . Śmiech dobrotliwy otacza e niby mgła…
— Nie esteś tak znowu głupi, Szczepanku, ak sąǳiłem… Nie, doprawdy nie! Jest
w tym sens pewien, est treść w twoich glęǳeniach. Więce znaczy nowy rów przerznięty
w odwiecznych ba orach nad Wisłoką niż wygrana potyczka… Czy tak? Niż potyczka pod
Burviedro, pod Calatayud? Więce znaczy eden przytułek, eden szpital w two e , prawi,
ǳieǳinie niż zdobycie sztandaru… Czy tak? To rzeczy zgoła różne, braciszku miły… Toż
przecie asno widać… Głowa się pali, głowa kipi i wre. Jako snopy ognia lata ą w nie
zdarzenia, obrazy, dowody, przykłady. Snu ą się łańcuchy myśli.
— Zabawnyś ty, stary, zabawnyś ty ze swo ą przyziemną, chlebożerną ﬁlozoﬁą! Poczciwa est two a głęboka, wymyślona głupota, łzy mi gorzkie wyciska z oczu. Wyrzekłeś
się bohaterstwa nie tylko za siebie, ale za syny i wnuki, odpinasz na zawsze pióra od
przyłbicy i miecz rzucasz rycerski. Pracy się nęǳne poślubiłeś, żeby odkupić praǳiady
i prawnuki… Zabawnyś ty, stary, zabawny…
Mówisz, że nam to sąǳiły ǳie e… Nie to nam sąǳiły ǳie e, co gorsze albo lepsze,
eno to, co na podle sze, co nogami zdeptane, co na samym dnie leży. Sąǳiły nam ǳie e
uciekać, ak psom zerzniętym batami, spod Krupczyc, spod Kobyłki, a po bohatersku
wchoǳić na Calle del Cosso… Tak nam sąǳono…
— Alboż to prawda?… — śmie e się w ucho Trepka czy diabeł z obrazu w boczne
nawie kościoła świętego Jakuba w Saragossie. — Alboż to prawda? Nikomu nic nie sąǳono. Każdy czyni, co chce, wola ego i rozkazanie. Chce żyć to ży e, a chce umierać,
tak ak ty głupio i po zwierzęcemu, to umiera…
W piersiach wyważa się coś ak stawidło trzyma ące przemocą wody zdławione.
A wywala się i bucha nie woda, lecz ogień. Huczy krew.
Lodowaty strach błąǳi po piersiach. Nogi ma z soplów, lekkie ak zimny dech. Gǳie
stanie, tam przeraźliwy dreszcz lata. Schyla się i szepce:
— Siadłbyś rankiem w saneczki, w ednego konia… Kopna, nieprzetarta droga. Pierwszy śnieg. Skoczyłbyś cwałem zobaczyć, co też tam w Olszynie słychać. Czy też zdrowi,
czy o ciec… czy Mery…
Bĳą w swe kowadełka kowaliki: raz raz — raz raz…
Wszystko urwało się i zapadło w ziemię. Szum i trzask.
Wstręt… Ktoś pozywa na sąd za owo wino w świętym kielichu. Smak w ustach wina
i goryczy centurii. Piasku i rozpalonego popiołu pełne oczy.
Wtem natarczywy głos poruszy półmartwe ciało:
— Panie podporuczniku, panie podporuczniku!…
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Polak, Los, Historia

— Któż tam? — odpowie z trudem.
— A dy a…
— Kto taki?
— Ja… adiutant podoﬁcer, Pruski.
— Nie wiem.
— Nie pozna ecie mię to, panie podporuczniku?
— O niczym nie wiem.
— Przecie na mnie patrzycie?
— Patrzę.
— No, my razem pod Burviedro zranieni. Mnie łapę oberwało, a was durch przeszło.
Razem nas wiezą. Ga kosia pamiętacie?
— Pewnie, pewnie.
— Zaprzysiągłem mu, że was odchowam. Wiecie?…
— A co to za mie sce?
— Napĳcież się tego bulonu, napĳcież się duszkiem. Sam Hupka go warzył. Pĳcież
całą gębą, bo dobry!
— A gǳie to my esteśmy?
— Już my minęli miasto.
— A ak się nazywało?
— Nazywało się Alkala de Henarez. Droga się nam wykręciła na zachód. Wiatr ustał.
Powiada ą, że wielką stolicę Madryt bęǳie zaraz widać, ak się tylko ǳień dobry zrobi.
Trzy mile niespełna do te stolicy. Tam nas złożą w szpitalu, ak Cesarz stolicę zdobęǳie…
Ziąb szelma podły… Krupy z deszczem biły, a teraz akoś nacichło.
— A skąd to my eǳiemy?
— O, la Boga świętego!… Przecie uż tyǳień czasu eǳiemy od Burviedro.
— Już tyǳień…
— Nic to nie pamiętacie?
— Może i pamiętam, ale opowieǳ…
— W Calatayud przełożyli nas na ten wóz z materacami. Pamiętacie? Jeszczeście,
panie podporuczniku, gadali ze mną, akeśmy echali przez Ateca, przez Alhama, przez
Sisamon, przez Medinaceli. W Medinaceli rozǳieliły się drogi. Prawa poszła na akąś
Siguenzę, a lewa wprost na południe do Guadalaxara. Z Guadalaxara eǳiemy uż całe
popołudnie i całą noc do Alcala…
Cedro przechylił do ust garnuszek, zanurzył wargi w płyn i pił chciwie, nienasycenie.
Potem zaraz w moment usnął, nim mu Pruski lewą ręką zdołał wy ąć zgięte palce z ucha
garnuszka.
Nie ocknął się aż późno w ǳień. Świeciło wielkie, złotolite, oślepia ące słońce. Uczuł,
że go luǳie na ruchomym materacu niosą dokądś w pole, w równą, bezdrzewną przestrzeń. Kołysał się na swym posłaniu, nie mogąc pochwycić taktu ich kroków. Mrużył
powieki przed olśniewa ącym światłem i ledwie-ledwie myślał:
— Co też ze mną myślą zrobić? Dokąd mię też zaniosą?
Wtem postawiono ruchome łóżko na ziemi. Krzysztof roze rzał się na wsze strony
i zrozumiał, że est w szeregu rannych, którzy leżeli na ziemi pokotem, edni na materacach, inni na łóżkach polowych, na płaszczach i derach wełnianych. Woǳił po nich
sennym, obo ętnym wzrokiem. Ziewa ąc myślał ospale, że pewnie tu wszyscy pomrą
z zimna na te wyziewa ące chłód i wilgoć, na przemokłe i ohydne ziemi. Bez przykrości
zagłębiał się w życzenie, wwiadywał w pożądanie, żeby uż spocząć na zawsze. Byle głęboko! Nie bęǳie się ruszał, trząsł, drżał… Spać tęgo, bez ła dackiego buǳenia przez byle
durnia… Tylko żeby choć samemu! Wśród trupów obcych żołdaków gnić we wspólnym
dole i śmierǳieć pospołu z motłochem… Wnet cicha, daleka muzyka onych skrzypiec…
Anielski ich głos przepływa w duszę ako struga wonności…
Wtem krzyk potężny, łoskot ednolity z męskich, zdrowych żołnierskich piersi grzmi
niby dźwięczny strzał stu armat:
— Vive l’Empereur!
Za chwilę drugi:
— Wiwat Cesarz!
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Chwila cicho… Oto znowu bucha ten szale ący orkan radości, ten uniesiony hymn,
w edno słowo zawarte Atlantyckie Morze:
— Wiwat Cesarz!
Dreszcz odmienny przebiegł ciało. Znikł, a z nim razem myśl o tym, co znaczyć może
ten wszechpotężny okrzyk.
Cisza nastała.
Z awił się w uliczce mięǳy rannymi, ułożonymi szeregiem, oﬁcer wielkiego wzrostu i czytał manifest cesarski głosem donośnym, wyraźnym, potężnym. Manifest głosił
wszem wobec — zdrowym i kona ącym żołnierzom, pracowitemu ludowi i bogaczom,
księżom i świeckim, Francuzom i Hiszpanom, wszystkim zgoła, kto oddycha na półwyspie Ibery skim, że w chwili te cesarz Francuzów na wieki wieczne znosi i niweczy
inkwizyc ę świętą, wypuszcza e więźniów, umarza sprawy, że liczbę zakonów i klasztorów zmnie sza o dwie trzecie, że na zawsze odmienia i kasu e odwieczne prawa feudalne
panów, że znosi i niweczy wszelkie przywile e…
Cedro słyszał wszystko dokładnie i wszystko zrozumiał.
— Teraz uż wiesz, Szczepanku — mamrotał śmie ąc się i ziewa ąc — dlaczego łamaliśmy starą Saragossę, kastel Aliaferią z e więźniami, czemuśmy broczyli lance pod
Tudelą we krwi ciemnego motłochu. Naszą to krwią pisana two a konstytuc a, więźniu
hiszpański.
Przechylił głowę na bok i patrzał w słoneczną przestrzeń. Patrzał na kamienisty grunt
około swego posłania, na zmokłą w nocy i obsycha ącą dopiero glinę, rozciapaną od licznych butów. Czuł, że klei mu oczy prędki, gorączkowy sen, powieki choǳą ak po piasku,
ak po pacynach zeschłego wapna. Jeszcze edno senne wokół spo rzenie…
Któż to się zbliża? Któż to iǳie ku niemu? Zna przecież tego człowieka… Wiǳiał go,
na żywy Bóg! Twarz blada i ta emnicza nikie księżyc ukryty w chmurach. Oczy w nie
zagmatwane lata ą, lata ą, to znowu w cienie swe cofną się, żeby czyhać ak lwy w zasaǳce…
Z barłogów, sienników, materaców, płaszczów, der, z nagie ziemi dźwiga ą się porwane szczątki, potrzaskane głowy, wspiera ą się na łokciach przeszyte, bezsilne tułowia
— i zeschłe gardła, uszczęśliwione usta miota ą krzyk:
— Wiwat Cesarz!
Krzysztof podniósł się z legowiska. Coś w nim od tego ruchu złamało się, ak gdyby
chrupnęło bez dźwięku. Siadł na posłaniu straszliwie blady, zlany potem, z gębą pełną
krwi. Oczy ego ak kły werznęły się w nadchoǳącego. Zatrzymały go w mie scu. Stanął.
— Sire! — wymówił Cedro.
Ciemne, wo enne oczy woǳa uderzyły w spo rzenie Krzysztofa.
Spoko na twarz, akby wykuta z niewiadomego metalu, była ku niemu wyczeku ąco
i groźnie zwrócona.
— Jakie est two e życzenie? — spytał głuchym i zimnym głosem.
— Jeśli umrę… — począł mówić Cedro w ęzyku ancuskim, spoko nie i groźnie,
z dumą i odwagą patrząc mu w oczy.
— Jakie esteś broni? — przerwał.
— Lans er polski.
— Spod Tudeli?
— Tak.
— Nazwisko?
— Poszedłem z domu mego o ca… Wierzyłem, że mo ą ziemię… A teraz… na obce …
Wyrzecz, że nienadaremnie, że dla mo e ziemi… Cesarzu, cesarzu!
Nieme i głuche oczy zagłębiły się i weszły w oszalałe ze śmiertelne miłości spo rzenie
rannego. Nieruchomy, zadumany stał Napoleon. Któż wie? Może w tych natchnionych
oczach u rzał duszę swą młodą. Może rumiane śniegi skał Monte Oro, pinie na cyplach
Monte Rotondo, może kamienisty brzeg wyspy w pianach rozhukanego morza zobaczył.
Może swo ą korsykańską miłość wolności ważył przez chwilę na szali z koroną władcy nad
obcymi mu ludami i berłem Karola Wielkiego. Może wzdychał w utrapieniu za tym, co
uż w duszy ego uschło, skruszyło się i od wiatrów rozwiane zostało ak badyl umarłego
kwiatu, za pochłonięciem młodą, sprawiedliwą i dumną duszą — niedoli o czyzny.
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Prawo, Rewoluc a, Walka,
Przemiana

Przywódca, Żołnierz

— Vive la Pologne! — usiłował krzyknąć Cedro pada ąc bez sił w swó barłóg. Ale nie
krzyknął uż, tylko te wyrazy wy ęczał przez fale krwi broczące z ust.
Cesarz stał eszcze nad nim długą chwilę. Kamiennym wzrokiem patrzał w ego twarz.
Wreszcie podniósł rękę do kapelusza i rzekł:
— Soit.
Oddalił się wolnym, miarowym, zimnym krokiem. Za nim gromada generałów. Znikł
mięǳy kolumnami wo sk pieszych, w tłumach konnicy…

  
Wieczór się robił, kiedy Krzysztof docierał nareszcie do wsi Val de Peñas, gǳie mu przepowiadano obecność pułku. W oczach miał eszcze otacza ące tę wieś faliste łany winnic o srebrnoszarym liściu, porysowane w nieskończone linie od białych palików. Gasły
w łagodnym zamgleniu wiosennym wzgórza i szczyty Sierra-Moreny. W Ciudad-Real,
Infantes, Almagro, Mansenares, Toboso i innych zakątkach Manszy stały siły ancuskie, toteż Cedro czuł bezpieczeństwo dokoła siebie i towarzyszów, z którymi ze szpitala
w Madrycie wyruszył po przy ściu do zdrowia na poszukiwanie macierzystego pułku. Cieszyła go ziemia sucha i widok wiosennego nieba. Jakże się radował obrazem piaszczystych
osypisk, w których brzeg urwisty pinie wszczepia ą krzywe korzenie swo e, a poczwarne
łopaty kaktusa, na eżone kolcami, kołacą od wiatru.
Gwizdał i pośpiewywał wita ąc olbrzymie szare krzewiny ostu, co tworzą bezpańskie,
a nawet bezptasie ga e. Nareszcie w echał w ulicę wie ską. Witał się oczyma z niewysokimi domami, twardo ubitymi z mułu i chrustu. ǲiwne wrażenie sprawiał obok tych
niemal polskich chat ze słomianymi strzechy widok ǳieǳińców zasaǳonych pomarańczami, sadów wygroǳonych żywopłotem z kamelĳ, róż i bukszpanu. Okna domostw były
zakratowane i pospuszczane w nich zasłony. Zaraz w ednym z pierwszych siedlisk Cedro zobaczył sto ącego pode drzwiami lans era. U rzawszy oﬁcerka, o którym sąǳono, że
dawno ziemię gryzie, wiarus wy ął z ust fa kę i przypadł do strzemienia.
Na krzyk ego z sąsiednich domów wybiegli koleǳy, i wnet Krzysztof echał ak tryumfator wśród pieszego tłumu.
— Wita cie, los infernos! — wołał.
— Pan podporucznik niech ży e!
— Teraz dopiero bęǳiemy brygantów łupać!
— Na oﬁcerski dwór…
Setki pytań, opowieści i setki odpowieǳi zasypały Krzysztofa. To o akichś haniebnych
prze ściach w górach Juvenes, to o zgubieniu sztandarów, o marszu nad rzeką Gwadiana,
o bezprzykładnym bo u pod Ciudad-Real, o pościgu na Miguelturra, Almagro, Santa-Cruz…
— A pan pułkownik tu z wami? — zdołał dopytać się Cedro.
— Pan pułkownik Konopka? Gǳie! Już we Franc i nasz pan pułkownik.
— Patrza cież! A szefowie?
— Pan szef Rutie do ancuskich strzelców konnych na pułkownika fortragowany…
— To któż wami dowoǳi?
— Sam eno pan Hupet został nad nami.
— Do ego iǳiem kwatery…
W ednym z na większych domostw wsi Val de Peñas mieściła się kwatera pana Hupeta. Był uż zmierzch, kiedy gromada eskortu ąca Krzysztofa wwaliła się w podwórze
domu. Na e spotkanie wychyliły się ze drzwi i okien ﬁgury wiarusów w porozpinanych
mundurach i koszulach tylko.
— Kto iǳie? — wołano.
— Da hasło!
— Mo e hasło: Saragossa i Burviedro…
Wnet wciągnięty do wnętrza obszernego domu z wrzaskliwymi oznakami czci, Krzysztof posaǳony został przy długim stole. Z początku woǳił po tłumie oczyma nieprzyzwycza onymi do blasku. Spostrzegał dokoła siebie zna ome twarze, srogie gęby lans erskie
z wąsem do góry zadartym albo posępnie zwieszonym, oczy wilcze i sępie. Pośrodku
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sieǳiał w koszuli tylko i ha dawerach Niezabitowski z głową przez pół obwiązaną chustką. Obok niego ponury Prendowski, dale Górecki, Jan Nestorowicz, Szarski. Na widok
przybysza Niezabitowski krzyknął:
— Wiǳieliście, przecie ten świszczypała ży e! Galicy ski hrabio, bywa !
Sieǳący za stołem zerwali się z mie sc swoich.
— Wita że, wita ! — wołali.
— Wina!
— Oto gość!… Jakby spod ziemi wylazł…
— Wódki mu dawa cie na otrzeźwienie!
— Gorzałą go częstu cie o czystą!
— Nie wiesz nawet, bracie, nie przeczuwasz, aką tu gorzałkę Ma ewski z wina pęǳi.
Gorzelnię, mówię ci, założył…
Podoﬁcerowie, a nawet żołnierze, napełnili izbę. Cedro witał się z nimi radośnie.
Rozgląda ąc się wkoło spostrzegł w rogu izby wysoko na gwoźǳiach zawieszone dwa
mundury oﬁcerskie z czarnymi na plastronach znakami.
— Co to est? — krzyknął.
— To est mundur Pęczkowskiego z czwartego pułku piechoty. Zamordowany w Consuegra, a tamto, bracie, mundur Czyńskiego, porucznika z ǳiewiątego pułku. Ksiąǳ go
w Herencia zdradą zabił.
— Chowacie e na pamiątkę?
— Chowamy e na pamiątkę. Muzeum tu nasze fundu emy w tym przybytku. W Manzanares piechury śpią, a my tu za nich na szpicu czuwamy ǳień i noc.
— Te kandelabry to także muzealne? — pytał Cedro, ciekawie ogląda ąc srebrnolite,
wieloramienne świeczniki, których kilka w różnych mie scach długi stół obciążało.
Wielkie, żółte świece kościelne z wyciskanymi ozdobami rozmaitych kolorów płonęły pryska ąc iskrami. Cienkie obrusy haowane, ściągnięte z ołtarzów, okrywały stół.
Ściana odǳiela ąca tę dużą izbę od następne była na pół wywalona i przez okrągły w nie
wyłom ciągnął się stół do drugie izby. Stamtąd zawracał pod kątem i biegł dale w głąb
domu. Cały zawalony był srebrem na kosztownie szym. Roztruchany do wina, wszelkiego kształtu i rozmiarów, kute i cyzelowane przez mistrzów, pyszne złote kielichy, ǳbany
i nalewki z drążonego kryształu w kształcie łabęǳiów, pawic i krogulców, w kształcie
ǳiwnych kwiatowych kielichów albo gryfów, rarogów i chimer; wielkie patery na owoce z malachitu i żółtego marmuru Sieny, bezcenne talerze porcelanowe z Limoges i czary
pół garncowe do wina ze rzniętymi w czeskim szkle herbami grandów hiszpańskich;
pamiątkowe kubki i kielichy z kokosowego orzecha, rogu bizona i żółwie szkarłupiny,
dokonane przed wiekami przez nieznanych artystów Ameryki, wydarte przez konkwistadorów, zdobiły teraz, na nowo zrabowane, biesiadniczy stół lans erów. Czarne, ciężkie,
szumiące wino Val de Peñas napełniało konwie, roztruchany i kielichy. Setki butelek stały pod ścianami w koszach. Na srebrnych półmiskach i drogocennych talerzach dymiły
się ogromne porc e kiełbasy, ze słodkim sosem, po polsku przyrząǳone ; w ǳiwacznych
naczyniach starożytnych żołnierze roznosili kiszkę podgarlaną na gorąco, tłuste salcesony
na zimno, pekeﬂe sze i szynki z chrzanem.
— Ależ to wy tu wielkanocne święta, wiǳę, obchoǳicie! — wołał zachwycony Cedro.
— A ty coś myślał! Wprawǳie bab nie ma żadnych, ani takich, ani owakich, ale za
to kiełbasy Skarżyński takie porobił, że cały pułk drugi uż tyǳień smaku e i nie może
się od eść.
— Skądżeście świń nabrali?
— A to się tam Skarżyńskiego pyta …
— Myślisz, że to uż wszystko. Pełne ma chlewy świń, karmi e tak, że się ani edna
ruszyć nie może, a rznie tylko na tłuście sze.
— Jedno ma tylko zmartwienie — pokpiwał stary Szulc — że, mili bracia, choć
części tego świństwa nie może pognać na armark do Wąwolnicy albo Baranowa… Toby
zbił kabzę!
— Dale że, dławikuﬂe! Pĳmy zdrowie młokosa Cedry!… — zawołał Prendowski.
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— Skoroś się, wiesz, z tego postrzału wylizał, toś chwat. Kozła magnąłeś ak pa ac
w cyrku, a farbowałeś, bracie, ak rogacz traﬁony pod piąte żebro… — mruczał Niezabitowski.
— Chociażeś z nami w podłych górach Juvenes nie był, aleś lans er chrzczony. Pĳmy
za niego!
— Kołem za niego pĳmy! — krzyknęli.
Wstał cały półpĳany stół. Cedro powiódł po nich okiem i zakipiał cały od żołnierskiego wzruszenia. Gotów by był umrzeć za tych luǳi, dałby się w sztuki porąbać za honor,
aki mu wyświadczyli pĳąc zań i zowiąc go lans erem. Chciał im powieǳieć, że wiǳiał
Napoleona. Podniósł kielich…
— Wołać tu Dysa! — krzyczał Prendowski — niech ucha śpiewa, bo markotno…
śmierć w oczy zagląda…
— Dysa wołać!…
Wszedł zaraz żołnierz stary, niewielkiego wzrostu, z włosami bielusieńkimi ak śnieg
i z białym przystrzyżonym wąsikiem, ale czerstwy i czerwony ak ćwik.
— Stary! Śpiewa !… — wołano.
— Tylko nie z tych nowych pieśni…
— Stare nam śpiewa ! co na starsze!
— Według rozkazu… — rzekł wyprostowany Dys.
Usunął się zaraz pod ścianę, odkaszlnął i powlókł ręką po wąsach. Za chwilę wzniósł
dłoń uroczyście, akby dyrygował orkiestrą, i niespoǳiewanie zaczął śpiewać głosem tak
szczerym, silnym i cudnym, że w całe kompanii nastała grobowa cisza:
Ocknĳ się, Lechu, przerwĳ sen twardy,
Czuwa na twó kark bisurman hardy…
Czas przetrzeć źrenice, a toczyć krynice
łez gorzkich!
W głosie tym brzmiała na szczersza prawda, tryskały krynice łez gorzkich.
Już pod armatą ziemia przyklęka,
Już Ukraina pod Turkiem stęka.
Już braniec spętany, uż brzęka ka dany,
A ty śpisz?
Cały tłum oﬁcerów chórem, w uniesieniu, powtarzał ostatnie wyrazy. Prendowski
napełnił sobie kielich i dolewał do niego łez gorzkich.
Orle Sarmacki! Gǳie są pierony,
Gǳie są ogniste grady Bellony?
Gǳie ǳiarska ochota? Gǳie praǳiadów cnota?
Gǳie męstwo?
Jeszcze brzmiała ta pieśń, kiedy dał się słyszeć gwałtowny tętent, zgiełk i krzyki. Tłum
żołnierzy rozstąpił się we drzwiach i do biesiadne izby wwaliło się kilku olbrzymich lans erów w czapach i pełnym uzbro eniu, dźwiga ących kogoś na rękach. Wszyscy byli
pokrwawieni, w potarganym oǳieniu, z twarzami zǳiczałymi i czarnymi od prochu.
— Kto to? — krzyczał Niezabitowski.
— Pana Stokowskiego niesiemy…
— Kapitan! — wołali oﬁcerowie.
— Ży e?
— Zrąbany, ale tchnie.
— Na górę z nim, do pokoiku.
— Chirurga!
— Stokowskiego zdrowie!
Tuż za żołnierzami wkroczył do izby porucznik Mikułowski.
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— Wiǳieliście go! — zawołał Szulc.
— Całoś wyszedł?
— Bogu ǳiękować.
— Jakże to było? Gada że, nie stó !
— Boisz się, żeby we mnie przypadkiem słowa nie pogniły ak w nieboszczyku Sanszo
Pansy… Jeść mi się chce.
Siadł do stołu i przygarnął ku sobie pierwszy z brzega półmisek.
— Gǳież to było?
Mikułowski ruchem pełnym niewinności przy ął z rąk kaprala kopiastą paterę wieprzowego mięsiwa, popchnął kęsy kielichem Val de Peñas i rzekł mięǳy ednym haustem
a drugim:
— A no, w Mora.
— Cóż to za Mora? — zapytał Cedro.
Mikułowski spo rzał na niego z ukosa i rzekł:
— To acan ży esz? Mora to taki zamek ak w Chęcinach abo i większy. Postawili nas
tam ze Stokowskim na straconą pocztę. Straszy, do diabła, w tym zamczysku… Okopaliśmy się, odgrzebaliśmy fosy, co e podobno Maurowie z Andaluz i przeciw królom
Kastylii w skale pokopali…
— Co ty breǳisz o Kastyliach? Gada o rzeczy!
— No, tak. Napadli na nas eszcze wczora , o północy, ze wszystkich stron. Było tego
bydła z tysiąc luǳi, a nas pięćǳiesięciu, zamkniętych w starych basztach. Broniliśmy
się strzelaniną, póki nam prochu starczyło. Potem kamieniami. Ale i oni rozebrali mur,
wybili ǳiurę w baszcie narożne i podpalili schody.
— Jakżeście wyszli?
— Czy a wiem? Szliśmy przez ogień. Pałaszami… Stokowski, ucha, wo ował! Boda
to!
— Któż zginął? — po długim milczeniu, w czasie którego Mikułowski adł zawzięcie,
zapytano z tłumu.
— Czy a wiem? Poginęli… Nie eden zleciał na łeb w ogień. Jak my dopadli koni, to
się tam eszcze kotłowało. No, a się uż na adł — adę.
— My z tobą! — wrzasnęli oﬁcerowie.
Cedro roztrącił tłum biegnąc do swego konia. Gdy się znalazł na siodle przed domem,
płonęły uż smolne pochodnie, oﬁcerom podprowaǳano konie, w sta niach słychać było
rżenie i wrzawę. Za chwilę trąbiono wsiadanego.
— Chłopcy! ǳiś nie dawać brygantom pardonu! — słychać było w ciemności głos
Niezabitowskiego.

  
Druga kompania pierwszego szwadronu ułanów pułku ǲiewanowskiego wczesnym rankiem wyruszyła na patrol główny. Deszcz lał przez całą noc. Nade dniem dopiero ustał.
Obwisłe chmury dźwigały się z równin mazowieckich, ukazu ąc w oddali leśny widnokrąg.
Kompania miała rozkaz przebyć błota rzeczki Rawki poniże trzech stawów w Michałowicach i od pierwszego skrzydła, z mie sca, gǳie stała ostatnia wedeta, we ść w lasy,
w różnych kierunkach e prze rzeć i złączyć się ze swym szóstym pułkiem oraz z brygadą konnicy Biegańskiego. Stu siedemǳiesięciu eźdźców z kapitanem, porucznikiem
i dwoma podporucznikami, żwawo oddalało się od warszawskiego traktu. Zrazu co kilkaset kroków próbowali mie sca dobrego do przebycia, ale wszęǳie na próżno.
Po roztopie wiosennym i po deszczach nizina Rawki stała pod płytkim zalewiskiem,
które podchoǳiło aż pod suche pola. Zaraz pod Puchałami zaczynały się torfowiska,
w których koń od samego brzegu po tybinki zapadał. Jedyne mie sce twardsze, z mostem, pod ogrodami folwarku w Michałowicach, mieli rozkaz ominąć. Szli tedy dale .
Pomięǳy ich szlakiem a Pęcicami stało bagno-głębia, bezgruncie paskudne, zawleczone wodą i szerokie blisko na wiorstę. Długie rudawiska ciągnęły się stamtąd aż po wieś
Tworki i Pruszków. Ogromny park, drzewa ǳikie, rozrosłe w las nad stawami Pęcic,
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ginęły eszcze w śniadych tumanach. Kiedy niekiedy wynurzały się z nich wielkie zastępy drzew i kryły znowu w ta emnicze półmroki. Tylko ale e starych lip na piaszczystych
wzniesieniach, prowaǳące w stronę Komorowa, stały uż w błękitnym przestworzu.
Już świeża trawka puszczała się wszędy, gǳie tylko grunt zetknął się z falami, a asne
pędy tataraku tryskały szeregiem, od spodu, ak zarzewie ognia bucha ące z głębin ziemi.
Olchy po nadrzeczu, w błotach rozrosłe w kępy i laski, czarne były eszcze, akby
wśród młodocianego świata schorzałe i opuchłe, ale uż i na nich żółtawe bazie tam i sam
omgliły wierzchołek. Rowami i głębią skib z szelestem i szemraniem waliła w nizinę
wiosenka i świeżo spadła woda. Nad długimi szy ami i garǳielami torfowia, które warzyło
się w cieple wsta ącego dnia i kurzyło od oparów, śmigały wciąż wesołe pokrzyki i radosne
loty cza ek.
Żołnierze z cicha naśladowali ich głosy roǳime, niektórzy tak wybornie, że kompania
śmiała się ak eden człowiek. Nawet marsowaty i straszny kapitan, Franciszek Katerla,
szybko awansu ący ako na lepszy eźǳiec w armii, nie mógł skryć pod bu nym wąsem
uśmiechu. Srogo chrząkał i oglądał się ak zwierz gotowy do skoku, lecz luǳie dobrze
wieǳieli, że wiosenkę ma taką samą w sercu ako i wszyscy.
Podporucznik Rafał Olbromski wesoły był tego ranka. Koń pod nim zdrowiem parskał
i niósł go miłościwie. Każde cza ki zawołanie przypominało coś miłego, akowąś dawną,
a uż, wiǳiało się, na zawsze obcą i zapomnianą radość.
Na płaskich wyniesieniach gruntu, po prawe stronie Rawki, kret wyrył kilkaǳiesiąt
świeżych, czarnych kretowisk.
— Bęǳie pogoda… — szeptali żołnierze.
— Ten saper nie bęǳie ci wywalał ziemi przed deszczami, dopiero ak wiosny pewny,
cabas za łopatę i sypie.
— Takiego wziąć, zaraz by za kościołem, pod Opaczą, okop wywalił na sto łokci.
— Bęǳie ta i bez niego, nie bó się…
Ziemia uż na tych przypiaskowych góreczkach pachniała ostrym, przenikliwym czadem wiosny. Jeszcze, prawda, pańskie role nietknięte szarzały daleko, w stronę Warszawy,
a piaski po drugie stronie rzeczki szczerzyły się nagimi spłachciami, ale uż ozime żyta
płonęły gǳieniegǳie zielenią.
Zbliżywszy się do wioski Reguł żołnierze spotkali chłopów orzących swe niwy. Mokre skiby, świeżo odwrócone, lśniły ak wypolerowane żelazo. Chwilami powiew wiatru
z południowe strony przyniósł odór nawozu, odór, co uderzał i natychmiast ginął w czystości powietrza.
Kompania wyszła na twardszy grunt i saǳiła ugorami. Kopyta końskie zapadały się
eszcze po pęciny i, wyrywane z tęże ące ziemi, po ękiwały do taktu. Pod wioską Pruszkowem przebyto w bród Utratę, piachami ruszono na południe w lasy komorowskie
i helenowskie. Zaraz za rzeczką kapitan Katerla zatrzymał odǳiał i uformował go do patrolowania. Dwaǳieścia pięć koni dał na awangardę z porucznikiem na czele. Z tych ǳiesięciu miało patrolować, a piętnastu iść w kupie o dwa tysiące kroków przed odǳiałem
głównym. Dwuǳiestu eźdźców z pierwszym podporucznikiem zostawił w ariergarǳie
o dwa tysiące kroków za odǳiałem głównym. W takim tedy porządku wszedł w lasy.
Suche, na pół liściaste bory ciche były i nieme.
Podszewka leśna — grabina, dębczaki, kuszcze leszczynowe — ledwie-ledwie dawała
znak życia. Zeschły i truchle ący liść pod końskimi kopytami szeleściał…
Wąską dróżką od Nowe Wsi, w stronę Nadarzyna, przeciskała się straż przednia.
Odǳiał środkowy szedł kupą, ma ąc po boku wachmistrza starszego, czterech wachmistrzów, furiera, kapralów i trębaczów. Szeregowi ciągnęli równo lasem. Milczeli głucho
i dawali baczenie.
Słońce uż wyszło i nagi las tak akby przeciągał się i dźwigał ze snu. Tu i owǳie
otwierało się pole ak zatoka werznięta w las, i oko biegło w pustą, milową, mazowiecką
równinę. W edne z takich ostoi bydliła samotna wioska. Kilkanaście bielonych chałup
pod słomianymi strzechami. Siedliska mieściły się po obudwu stronach piaszczyste drogi.
Nad strzechami górowały nagie lipy i rosochate wierzby. Pustka i cisza… Na szczycie
na wyższego z drzew bociek klekotał. Pierwszego spotkanego chłopa, tak ak stał, wzięto
mięǳy konie i kazano prowaǳić odǳiał na bliższą drogą pod Nadarzyn. Kupa ǳieci
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w koszulinach wybiegła patrzeć na asne wo sko i szła za nim długo, długo z wlepionymi
oczyma. Psy szczekały bez końca, gdy uż odǳiał dawno w lesie utonął.
Rafał wywiódł konia z koleiny i puścił go lasem na skra u szeregu żołnierzy. Słuchał
z lubością, ak podkowy końskie rozmiata ą brunatne, zgorzałe zwłoki zeszłorocznych
liści bukowych i łamią zeschłe gałązki. Myśli biegły w dal, podobne do spo rzenia przebĳa ącego gęsty las.
Niby na awie, niby trzeźwymi oczyma u rzał o ca… Nigdy prawie o nim nie myślał,
ani razu chyba w życiu nie wspominał go sobie z tęsknotą. Skądże teraz?… Iǳie staruszek
zgarbiony, akoby pleśnią żółtawą obrosły, kĳkiem przed sobą ścieżynę maca. Czapczysko
na nim, bekiesza, buty wytarte, ak zawsze. Stary sknera, Olbromski z Tarnin. Cóż za
ǳiwny, cóż za cudaczny, niezgruntowany żal!
Ach, bił go ten o ciec zawsze, od na pierwszego ǳieciństwa, znieważał zawsze, nękał,
dokuczał, poniewierał, zdraǳał. Z domu, spod dachu, na deszcz i słotę wygnał. A brata,
brata! Na wieki wypęǳił z ǳieǳiny… Na wieki, na wieki wieków… Serce mu nie zabiło,
nie drgnęło, gdy się brat terał po świecie, w marszach, po leżach, w obozowiskach. Nie
przeczuło, gdy zestrzelany kulami na polu leżał półumarły, nie pękło z żalu, gdy umarł
niez ednany, bez uścisku. Gnĳe teraz daleko, daleko…
Skądże to ten ǳiwaczny, niezgruntowany żal?
Zda mu się, że to nie on myśli o o cu, lecz że sam est starcem zgrzybiałym z Tarnin,
że wszystkie myśli tamtego, na głębsze korzenie myśli, na cieńsze nitki wieǳeń, uczuwań
ma w sobie. Czu e, ak drżą, ak się ro ą i cierpią. To nie emu żal, och, nie! To starca nęka
ów ciemny, niepowrotny, niezgłębiony ruch czucia.
Wiosna nowa nadeszła, nowy ar trącił i ze snu obuǳił każdą grudkę ziemi, ciepły
wiater powiał zza Wisły na sandomierską równinę. Wszędy, ak oczy daleko zasięgną,
życie się roǳi. Tyle uż lat to samo życie się roǳi… Tylko uż Piotr nie wróci.
Już go nie ma. Stał się oto skibą gliny, kopką nawozu, szczyptą popiołu. Kość ta uż
edna z niego nie została. Żeby choć to wieǳieć, ile z niego eszcze tego próchna ocalało!
żeby to choć ręką pomacać! Gdyby był leżał na cmentarzu, co go w polu widać, poszedłby
teraz ku niemu, ak nikt nie wiǳi, i gadałby mu w mogiłę o cowską swo ą wolę i rozkaz.
A tak… Jakaż to straszna rzecz przeżyć ǳiecko! Serce starca kurczy się, zwĳa i ściska
w sobie, ale uż ani edne łzy wydać nie może.
Powiódł oczyma po polach. Naokół… Przystanął. Patrzy w dal. Nie ma i drugiego. Któż wie, czy i ten wróci? Kiedyż wróci? Zimne i twarde myśli odtrąca ą te trwogi.
Wiatr wiosenny osuszył samotną kroplę na obwisłe dolne powiece. Twarda wola wegnała w kluby wzruszenie. Iǳie znów starzec szybko, szybko kĳkiem swym się podpiera.
Zaczyna ważyć w głowie pospolite, coǳienne, folwarczne myśli. Co bęǳie siał na te
niwie? co na tamte ? czy eszcze zawlec tę podorywkę? czy orać tamte uwrocia?
I oto znowu wypełza z niepostrzeżone szczelinki dawna wola, zawzięta na śmierć
i rozcina ąca na dwo e, akoby płytka, damasceńska stal. Nie, nie daru e, nigdy nie przebaczy! Niech ginie! niech przepada! Choćby ak kundel wygnany przyszedł i przyszwy buta
lizał, nie pogłaszcze go ręką. Szpadkę z pochwy na o ca dobywać? Cha cha!… Niechże na
wieki przepada, kiedy tak!
Skiby ziemi sztorcem się nasuwa ą przed ogniste, czerwone oczy. Zgadnĳ, w którą też
zmienił się teraz… Zgadu , zgadula…
Coś w Rafale rozciąga stawy duszy i głęboki ból, zaklęty ból leżący mięǳy o cem
a synem, ból, któremu równego na świecie nie ma, wykrzywił mu twarz. Żal mu tego
starca, cierpi za niego i w nim, a żal ów rznie się wśród poczucia krzywdy, zniewagi,
wskroś wstrętu i gniewu.
Zdumionym okiem powiódł dokoła.
Słońce aśniało. Złotobiałe połyski szły w zabłąkaniu po lesie. Spoczęły na brzozach
nagich i żałośnie uroczych, akoby prześliczne niewiasty zhańbione i obdarte z szat przez
brutalną moc… Spoczęły, zmierzchły, odleciały. Weszły mięǳy zielone ga e sosen i pod
zgniłymi liśćmi, pod uschłymi igłami szukały pracowicie, zdyszanych od trudu, kłów ziół
wiosennych.
Wtem przed oczyma zamglonymi dumaniem błękit szeroki za aśniał. Otwarło się
pole idące milami w południową stronę. Daleko w piaskach szarzały stodoły Nadarzyna
i połyskiwał duży, mieǳiany dach kościoła oraz niewysoka ego wieżyczka.
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O ciec, Syn, Gniew,
Rozstanie, Roǳina

Rafał obo ętnie patrzał w piaszczyste ugory śleǳąc ledwie widoczne koleiny suche
uż drogi, gdy raptem usłyszał chrapliwy, przyduszony głos kapitana:
— Stó !
Konie na ten głos, nim ręka eźdźców przykróciła cugli, stanęły ak wryte. Złotogniade pokryły się ciemnymi łatami. Dymiły parą wszystkie. Na niektórych piana się uż
zamydliła.
— Baczność — do zsiadania!
Olbromski z zadowoleniem cielesnym przerzucił cugle na prawą stronę, okręcił grzywę około palców lewe ręki i z lekka wysunął prawą stopę ze strzemienia. Wsparłszy lewą
rękę na kuli marzył eszcze:
— U nas się tam uż zazieleniły niwy. Rankiem po parowach mgły buzu ą…
— Z koni! — wyrzucił kapitan.
Sam, ako niedościgły wzór, przeniósł genialnie prawą nogę, palcami w dół, ostrogą
do góry, przez swego cudnego wałacha.
Jak eden człowiek stanęła kompania na ziemi w pozyturze aż do komendy:
— W mie scu — spocznĳ.
Rafał zostawił swego tresowanego Bratka samopas, z zarzuconymi na siodło woǳami,
i wyszedł z szeregu, żeby rozprostować kolana. Ale kapitan nie dla samego wypoczynku
tu stanął. Przeszedł przed awangardą mamrocząc do siebie niezupełnie salonowe wyrazy,
wybrał ednego z żołnierzy, Mazura ak świeca, i skinął nań, żeby wyszedł. Wybrał drugiego i skinął znowu. Kazał im odpiąć pałasze, złożyć na ziemi lance, zd ąć czapki i włazić
ostrożnie na na wyższe dwie sosny sto ące na skra u leśnym.
Oba poskoczyli i ak wiewiórki, idąc według rozkazu z północne strony pniów od
sęka do sęka, dostali się na wierzchołki.
— Co widać? — pytał kapitan z cicha.
Milczeli.
— Patrz eden z drugim, gawronie! Wielki gościniec wiǳisz, ak z lasu iǳie do
Nadarzyna?
— Widać, panie kapitanie!
— Za Nadarzynem trakt widać eszcze, czy nie?
— Widać, panie kapitanie.
— Pola wszystkie ogląda , dokoła… Patrzysz?
— Patrzę, panie kapitanie.
— Puste?
— Pu…
Nagle obadwa żołnierze ak na komendę zaczęli zsuwać się z drzew ǳwoniąc ostrogami, śpiesznie odczepia ąc z sęków akselbanty.
— Czego? — zgrzytnął na nich kapitan.
Obadwa skoczyli na ziemię z wysoka. Biegli do koni chwyta ąc swe czapki i lance
z szeptem:
— Konnica, konnica!
Kapitan rzucił się w kierunku, który wskazywali. Nic z początku nie do rzał. Pola
porznięte były kępami brzozowych i sosnowych ga ów. Od strony wielkiego lasu zwanego
Dębakiem, przez środek pól szedł miarowy, chrzęstliwy, ǳwonny pogłos. Serce Rafałowe
zabiło gwałtownie i z wolna się uciszało.
— Duch-duch, duch-duch…
Płynęły rozpierzchłe myśli:
— Sarny z Łysicy idą, czy co?
— Baczność — do wsiadania! — zakomenderował kapitan cicho, sekretnie.
— Na koń!
Rafał bezwiednie, z oczyma utkwionymi w dal, przeniósł nogę przez grzbiet koński,
wsunął stopę w strzemię do kostki wielkiego palca, rzucił końce cuglów na lewą stronę.
Poprawił się w sieǳeniu, zmocował w sobie, wrósł w siodło i stanął ak wryty.
Bratek pochrapywał nozdrzami i strzygł uszyma.
Daleka muzyka kopyt końskich po mokre , miękkie ziemi głucho, głucho przepływała polami. Oczy oﬁcerów, wachmistrzów, kapralów, trębaczów, żołnierzy, ak cięciwa
do ostatniego krańca naciągnięta, wytężyły się w tę stronę, skąd szedł daleki takt. I oto
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w odległości co na mnie wiorsty, zza lasku, z wolna, płynnie, powabnie gra ąc w słońcu
kolorami wysunął się huﬁec cesarskich huzarów. Kapitan stał na swym koniu zupełnie
skamieniały. Twarz ego była ak gdyby z marmuru wykuta. Wszystek był w oczach.
Patrol austriacki szedł w stronę nadarzyńskiego traktu, wraca ąc widocznie z rekonesansu. Ukośnie miał przeciąć pole przed ontem polskiego odǳiału. Gdy cały wyszedł
na plac i widać było całą ego siłę, daleko od polskie znacznie szą, z ust kapitana padła
ak strzał komenda:
— Lance do ataku!
Pręǳe , niż słowo rzec, prawe ręce zsunęły się po drzewcach kopĳ aż do mie sca,
którego mogły dosięgnąć bez pochylenia korpusu ciała. Tam e chwyciły sękate garście
mazurskie. Tylca lanc wy ęli z rzemiennych u strzemienia tule ek. Pierwszy szereg schylił
lance grotem w piersi wroga, drzewca na pół łokcia od końca wziął pod pachę, przycisnął
do żeber. Drugi szereg u ął drzewca — i czekał.
Kapitan się zasiadł mocno, rękę położył na głowni pałasza. Toż oﬁcerowie. Wielki
dech w piersi…
Świsnęły oﬁcerskie szable, wyrwane z pochew ak edna.
— Przykróć cugle!
Powiódł po luǳiach okiem żelaznym.
— Naprzód!
— Marsz, marsz!
Ostrogi worały się w boki końskie. Huﬁec drgnął i wypadł spomięǳy drzew. Zrazu
szedł nierównymi skokami, ak gdyby szukał swego taktu, wspólnego dla wszystkie siły.
W ednym momencie go schwycił. Wtedy luǳie i konie stali się ak masa ednolita, ak
zlepienie w bryłę olbrzymią, ak skała oderwana z czuba łańcucha gór i lecąca w doły
przepaści. Żołnierze pierwszego cugu schylali się ku szy om końskim w miarę wzrastania
przecwału. Zafurczały chorągiewki. Bryły miękkie roli, ygnięte końskimi kopyty, grały
w powietrzu.
— Naciera .
Rafał czuł wściekłą rozkosz w tym wichrowym pęǳie.
W zmrużonych oczach miał błękitną i błyszczącą smugę. Usłyszawszy ostatni krzyk
kapitana rozwarł oczy. Był o akie osiemǳiesiąt kroków od linii nieprzy aciół.
W półszwadronie ka zerhuzarów, ednym z sześciu w przednie straży generała feldmarszałka von Schauroth idących, od dawna spostrzeżono pod azd. Sformowany patrol
leciał na spotkanie co koń skoczy. Oﬁcerowie gnali z krzykiem na skrzydłach eźdźców,
wyciągniętymi szablami da ąc kierunek napaści. Gdy pierwsze dwa szeregi polskie kompanii naciśnięte zostały przez następne tak, że łby końskie wrzynały się mięǳy eźdźców,
a piersi rumaków naparły w galopie na kłęby i wciskały się mięǳy uda koni pierwszoszeregowych, szyk huzarski, lecący pod kątem, strącił się z polskim. Ułani werżnęli się
w półszwadron ak pocisk. Na wsze strony rozpierzchł się pierwszy zbity cug. Kilkunastu
zepchniętych z kulbak lancami wrzeszczało wśród kopyt końskich.
Ale drugie i trzecie linie natarły w mig z żelazną siłą i rąbały się szablą, z konia.
Podporucznik Olbromski wciesał się w ten zwarty, żołnierski tłum. Miał szablę i wśród
świstu szabel począł w nie siec z furią i rozkoszą. Oczy w koło niego przywarte, brwi
zwieǳione, nozdrza dyszą. Białe zęby połysku ą. Świszcze i praska brzeszczot w brzeszczot.
Strzały się rozlega ą i ǳiki wokoło wrzask.
Przemógłszy skutki pierwsze , lancami, napaści, siła huzarska rzuciła się teraz wszystka z szablami. Rafał czuł to doskonale, ak roztrącone przed chwilą skrzydła Austriaków
wciąż się zestępu ą i łączą, ak stary, ćwiczony i zwinny żołnierz palatyński dosięga nowozaciężnego ułana kordem na brusie toczonym i ścina go z wprawą i zemstą. Toteż
u rzawszy przed sobą mie sce i starego rębacza w bo u, rzucił się na niego co duchu. Ciął
sto ąc w strzemionach raz i drugi z błyskawiczną prędkością. Żołnierz ów odparował ciosy i pozornie umknął. Drugi na echał na ego mie sce ak sobowtór tamtego. Zwarli się
końmi pierś w pierś, wrąbali w siebie nawza em, aż stal z trzaskiem zgrzytała. Rafał pochwycił moment, wparł stopy w strzemię, stanął i płatnął na amen. Nagle tamten drugi,
pozornie dezerteru ący, zdarłszy konia węǳidłem tak wysoko, że z rozwartym pyskiem
stanął dęba i rzucił się naprzód — z impetem runął w unaka.
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— Wawrzek! A bĳże! A bĳże tę psiokrew! — wrzasnął gǳieś z boku skrzydłowy
wachmistrz.
Rafał czuł się na siłach i odwalił wszystkie cięcia z pewnością siebie. Pałasz ego miotał
się błyskawicą, strzelał wokoło i krzesał ogień. W pewne chwili zgiął się na bok pod
strasznym ciężarem.
— Przetrącił mi ramię… — tyle zdążył pomyśleć.
Pałasz wylatywał mu z garści, spomięǳy zmarzłych palców… Chwycił go eszcze raz
z całe mocy, z całe siły, z całe duszy i wzniósł zdrętwiałą i ciężką rękę, ale nie mógł uż
zadać ciosu. Mrówki, mrowisko w dłoni, w łokciu, w ramieniu.
Huzar odsaǳił się na siodle i pchnął go wtedy sztychem w piersi. Ostrze zaorało
po kości i ognistym ęzorem wżarło się w bok. Jeźǳiec austriacki szarpnął się w tył
i zleciał z siodła na bok, za echany szabliskiem przez skrzydłowego wachmistrza. Za chwilę
sieǳiał w kucki na zagonie, obiema rękami trzyma ąc rozwaloną szczękę. Straszne ego,
siwe oczy patrzały w próżnię, z gardła wydobywał się bydlęcy ryk. Olbromski sekretnym
ruchem wyciągnął z olstrów pistolet i strzelił mu w łeb z góry, prosto w te obłąkane
ślepie. Uczyniwszy to rzucił okiem na swe spodnie i ze zdumieniem i złością zobaczył, że
lewa noga, kolano, but aż do stopy zalane są krwią.
— Któż to, u stu diabłów, tak mię spaprał? — myślał ak przez sen.
Spostrzegł, że pole całe żółknie i że płomyki zielonawe wypada ą z niego rzędami.
Puścił woǳe i lewą ręką zaczął przecierać sobie oczy.
Z krzykiem i tętentem, robiąc lancami, strzela ąc i tnąc się w szable, otoczyła go kupa
bezładna ułanów i zagarnęła w środek. Słyszał w tym tłumie nieusta ący krzyk kapitana,
porucznika i kolegi podporucznika: — Stó ! równa się! Jak oszalały wywrzaskiwał to
samo wachmistrz starszy. Cofali się ku lasowi odpycha ąc ze wszech sił nacisk huzarski.
Po edynczo eźdźcy ganiali się eszcze tam i sam, w polu. Patrol, który wreszcie zaczął
raliować się pod lasem, uprowaǳał ze sobą kilkunastu wziętych w niewolę.
Rafał nie rozumiał teraz dokładnie tego, co się ǳie e. Było mu nieprzy emnie, mdło
i głupio. Dał się ak tchórz porąbać… Gdy wrzawa bitwy, szczęk szabel i okrzyki ucichać
poczęły, rozproszeni ułani dopadali co chwila w skok do tego mie sca. Byli zgrzani, na
obłąkanych i spienionych koniach. Ten i ów prowaǳił rumaka węgierskiego, ten i ów
wlókł rannego czy potłuczonego huzara. Spostrzeżono wreszcie, że podporucznik Olbromski est coś zanadto krwią oblany.
Bronił się i udawał zucha. Ale ściągnięto go z konia. Gdy mu starszy wachmistrz
na rozkaz kapitana odpiął rozwalony mundur, krew bu ną falą broczyć zaczęła z zanadrza. Bielizna była we krwi, mundur przemókł nią do cna. Położono wo aka na ziemi,
ściągnięto garderobę i opatrzono ranę naprędce. Była w piersi i w boku. Szła z dołu pod
pachę. Sam kapitan zaczął ą wymacywać szorstkimi palcami, szuka ąc kuli. Gdy go ranny
zapewnił, że to rana nie z postrzału, przemyto rozdarcie gorzałką i zawiązano szmatami.
Obandażowany tak mocno, akby był wtłoczony w gorset, podsaǳony na koń, zasiadł
w kulbace nikie w krześle. Kompania ma ąc pośrodku swych rannych i eńców z wolna
posuwała się brzegiem komorowskich lasów w stronę traktu. W dali, pod Nadarzynem,
tłumnie pieniły się wo ska austriackie. Konnica wysuwała się naprzód. Dolatywał daleki
gwar i spiżowy dźwięk.
Szmat eszcze drogi zostawał do gościńca, kiedy w kierunku lasu wysunęła się równa, szeroka linia kawalerii austriackie i ostrym a wzmaga ącym się kłusem szła wzdłuż
drogi. U rzawszy ten ruch kapitan wciągnął swo ą kompanĳkę w lasy, a sam z oﬁcerami
przypatrywał się z otwartego mie sca.
Koń Rafała stał w płytkie woǳie leśne i niecierpliwie kopytem rozpryskiwał ą w koło. Oczy eźdźca z przelotnym smutkiem taczały się po wybrzeżach wiosennego smugowia.
Dusza wspominała sobie wiosenny swó sen: drogę do Wygnanki. Tak żywe było wiǳenie tamte sze chwili, tak oczywisty był przed okiem tamten kra , że teraźnie szość prawie
znikła. Jak przeszkoda w uczuwaniu swych własnych rzeczy nastręczały się okrzyki żołnierzy i mimowiedny, wbrew zakazowi, szczęk szabel, ostróg, lanc, uprzęży. Tłum drgnął
i podał się ku leśnemu wybrzeżu.
I Rafał podniósł oczy.
Na spotkanie huzarów od dawna wypadł był z lasu drugi pułk ułanów, pod komendą
Tadeusza Tyszkiewicza. Po deszczach nie było w powietrzu edne drobinki pyłu, toteż cały
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ów pułk widać było ak na dłoni. Zrazu szedł równo, sporą ryścią. Ale oto w oczach począł
się zrastać, skupiać, akby się w siebie wciągał. Konie zlały się z końmi, luǳie z ludźmi.
Barwa eno została, lecąca w polu. Oto poszli co pary w koniach…
Kapitan Katerla nie wytrzymał. Zdarł konia, nawrócił nim w mie scu i stanąwszy
przed swym odǳiałkiem prędkie wydał rozkazy. Starszy wachmistrz z trzema ǳiesiątkami szeregowych poprowaǳi eńców i rannych w poprzek lasu, wprost do placówek pod
Sękocinem i do kwatery główne . Reszta w pole.
W moment wyǳielono konwó , a zmnie szony półszwadron wyszedł z lasu. Uszykował się na roli i z kopyta poleciał w bó . Te sto kilkanaście koni, lecąc z ukosa do drogi,
wsparły znakomicie szarżę główną i przyczyniły się do złamania austriackiego szeregu oraz
uprowaǳenia dwu setek niewolnika. Rafał uż tego sukcesu nie wiǳiał. Otoczony przez
swych żołnierzy echał leśną drogą. Ułani szeptali, z naǳwycza ną ciekawością przypatru ąc się eńcom, ogląda ąc i taksu ąc po mane konie i zdobycz. Starszy wachmistrz śmiał
się pod wąsem, ale wobec Rafała nie ważył ust otworzyć. Wreszcie, licząc oczywiście na
niemoc podporucznika, nie wytrzymał i zagadał do na bliższego Niemca:
— A nie masz znowu czego tak hergotać, bo cię tu na rożnie nie pieką. Szable toście
sobie potoczyli na brusach, żeby nas ścinać bez miłosierǳia, psubraty.
Huzar podniósł na niego oczy przekrwione i pokazał swą rozpłataną głowę. W istocie,
skorupa krwi zwiększała się ciągle na skudłanych włosach.
— A to tak gada ! — rzekł wachmistrz. — Boli cię?
Żołnierz coś wymamrotał po węgiersku czy po rumuńsku.
Rafał domyślał się, o co choǳi żołnierzowi, ale milczał. Widok krwi tego chłopa
buǳił w nim zimny, niezłomny gniew. Żeby się odczepić od błagalnych spo rzeń, rzekł
oschle:
— Wachmistrz, zawiązać mu ranę i wziąć go w tył, żeby mi na oczy nie lazł.
— Według rozkazu!
Zsiadł wachmistrz z konia i zwrócił się do huzara:
— Masz aką chustkę? Hy?
Ranny wzruszeniem ramion pokazał, że nie rozumie.
— Nawet gadać żadną gwarą nie umiesz, kapcanie! Gibnĳ chustkę, to ci łeb zdrutu ę,
fersztanden? Odgibam ci tę szmatę, nie bó się, ak łeb naprawię.
Żołnierz powtórnie wskazywał, ako nie wie, czego chcą od niego. Wtedy eden
z ułanów wydobył z mantelzaka czystą szmatę i uroczyście podał ą wachmistrzowi. Ten
wprędce, nie zatrzymu ąc pochodu, obmył wódką i zawiązał głowę Austriaka. Gwarzył
mu wciąż w oczy:
— Szable sobie wyostrzyli ak brzytwy! A a ci i bez toczenia na brusie łeb od zamachu
zetnę, wiesz ty o tym? Jak cię ułan w pazury weźmie, mów pacierz, i to prędki! Tylko
że ty i o pacierzu pierwszy raz pewno słyszysz, niemiecki sługo. O, uchy! Na Polaków
iǳiecie, psubraty edne? Cóż wam to zawinili? Skrzywǳili was kiedy? Diabli cię wieǳą,
coś za eden, a możeś i Węgier… Ja zaś ci powiem, żeś wcale nie Węgier, tylko węgrowata
świnia, kiedy na nas z Niemcami sypiesz! Żebym tak nie był miętkiego serca, tobym cię
wziął i tu na tym mie scu dorznął. Wiesz teraz?
Szli ostro, z ciekawością, z przy aźnią i pewnym spec alnym uszanowaniem obserwu ąc
swych eńców. Rafał nie czuł się dobrze. Było mu wciąż głupio i mdło. Nieprzy emna
senność ogarniała go, ak po bezmyślne pĳatyce. Głowę miał ciężką, a w rękach i nogach
ogień.
Było uż nieco po południu, kiedy wyszli z lasu i skierowali się na Sękocin. Traﬁli
w wir wo ska. Zza piaszczystych wzgórków około Lesznowoli i Łazów pokazywały się
w lot i ginęły z oczu przednie straże brygady generała Spatha. Okrąża ąc las przebiegały
nawet Mokrąwolę. Brygada generała Rożnieckiego z czterema ǳiałami stała nieruchomo
pod Janczewicami, przy karczmie zwane Wygoda, na droǳe z Falent do Lesznowoli.
Lasy falenckie ęczały ak rozkołysany ǳwon od huku bitwy, od strzałów ręczne broni
i okrzyków Tyszkiewiczowskie azdy. Cały trakt warszawski przed Falentami za ęty był
przez na rozmaitsze roǳa e broni. Szedł tamtędy w kolumnach, brnąc w tęgim błocie
po kolana, trzeci pułk ﬁzylierów w kierunku Michałowic, inne wracały spod Komorowa
czy Pęcic do Puchał. Latali do azdy Rożnieckiego zbryzgani po czuby kit adiutanci. Co
koń skoczy przeleciał akiś podoﬁcer w kierunku Jaworowa. Wszystkie wo ska ustępowały
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przed idącym powoli konwo em. Całe bataliony spęǳano w rowy z gościńca. Oﬁcerowie,
nawet wyższe rangi, salutowali.
Pierwszy to raz w życiu Rafał uczuł, co est sława. Dreszcz uniesienia nieznanego mu
dotąd przeszedł po nim ak lew po puszczy. Oczy zaćmiły się od szczęścia i dumy. Dałby
się w sztuki porąbać, żywcem spalić, włóczyć końmi za ów tryumf, akiego doznał na
dwuwiorstowe przestrzeni mięǳy Sękocinem a Falentami. Sama wioska Falenty wolna była zupełnie od wo ska. Las olszowy za nią i okolica zru nowanego pałacu, grobla
i droga prowaǳąca do Raszyna — również. Dopiero około kościoła w Raszynie, w domach ego z prawe strony gościńca, a osobliwie za kościołem, gǳie kilkuset chłopów
sypało szaniec, było tak pełno, że ledwie się zdołali przecisnąć. Ustępowano i tu, ile można. Piechota wyciągała szy e, żeby zobaczyć niewolnika, azda podsuwała się, oﬁcerowie
zachoǳili drogę.
Wszyscy biegli w naǳiei, że zobaczą pieszych pandurów z zaplatanymi warkoczykami
koło uszu. Wszystko tu było w ruchu. Nie wieǳiano, czy mała armia wyruszy dale , na
spotkanie nieprzy aciela, czy zostanie w tym mie scu. Nikt nie umiał powieǳieć, gǳie
umieścić rannych. W samym Raszynie mie sca nie starczyło, o Falentach nie mogło być
mowy.
Nawinął się wreszcie chirurg i wziął Rafała w obroty. Jako pierwszym z oﬁcerów
rannym w te okaz i, za ął się w szczególny sposób. Wywiózł go o dwie wiorsty za Raszyn,
w kierunku Warszawy, do Opaczy.
Wachmistrz tymczasem zabrał eńców i powiódł do komendy swego pułku, żeby zdać
raport generałowi, wręczyć mu raport i usłyszeć rozkazy.
Olbromski był znużony, widocznie wskutek duże utraty krwi. Obo ętnie spoglądał
na dwór w Opaczy, który mu chirurg wskazywał, i obo ętnie słuchał zapewnień, że tu
bęǳie mu stokroć lepie niż w szpitalu przewoźnym, założonym w oberży raszyńskie .
Dwór w Opaczy stał w niewielkim, pustym ogroǳie. Od strony drogi warszawskie i pola
otoczony był parkanem. Rafał zapamiętał sobie ten na pół rozwalony parkan, który tu
i ówǳie spróchniał i runął. Zarazem łączkę… Było mu lepie i wesele na widok bielonego
dworu. Coś akby roǳinne gniazdo stanęło przed oczyma. Muślinowe ﬁranki wisiały
w oknach „na drugie stronie”, gǳie zapewne musiała być rzadko otwierana bawialnia.
Z podwórza wychylał się gołębnik. Widać było w głębi gumno, obdarte zabudowania
i kupy nawozu, świeżo wyrzuconego i dymiącego ak ałowcowe ognisko. We ście do domu
stało zamknięte.
Na błotnistym gościńcu ciągnęły się linie bagażów i kotłowały wozy amunicy ne.
Chirurg zsaǳił swego pac enta z konia, pobiegł w podwórze i hukał tam, kogoś szukaąc. Rafał przez ten czas sieǳiał na ganku i dumał. Polami przeciągały kolumny wo ska.
Daleko pod Jaworowem, w stronie Piaseczna, rysowały się we mgle wiosenne ruchome
linie batalionów idących pod komendą Jana Kamieńskiego.
Nareszcie klucz zgrzytnął w zamku i ranny wprowaǳony został do sieni. Chirurg
z wrzaskiem wymyślał na akiegoś człeczynę, ekonoma czy podstarościego, który spode
łba, z odrazą przypatrywał się Rafałowi wciąż pomlasku ąc wargami. Gdy mu kazano
otwierać drzwi do na lepszego poko u „na drugie stronie”, ociągał się dopóty, aż go chirurg porwał za kołnierz.
W saloniku ǳiwnie pustym, akby z niego dopiero co wywieziono sprzęty, było powietrze mocno stęchłe. Za pierwszym poko em stała otworem stancy ka wygodnie urząǳona. Znalazło się tam łóżko z pościelą zupełnie czystą, z atłasową kołdrą, miękkimi
piernatami i stosem haowanych poduszek.
— O, to właśnie! Tego nam brakowało! — ucieszył się lekarz. — Tu podporucznikowi
bęǳie lepie …
— Ja tu nikogo nie puszczę! — zgrzytnął ów burgrabia.
— Nie puścisz wasan?
— Nie puszczę. To est łóżko same pani ǳieǳiczki. — Mam rozkaz strictissime zaraz
to łóżko wywieźć.
— To a strictissime kasu ę tamten rozkaz.
— Ehe…
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— Rwĳ mi acan po gorącą wodę na duże , czyste misce. Żeby mi za dwa pacierze
była w tym mie scu! — wypalił dobroczyńca Rafała, chwyta ąc tamtego za ramię po raz
wtóry i otwiera ąc nim drzwi na oścież.
Z sieni dał się słyszeć głos byna mnie nie pokorny:
— Ja idę, ale wy, młokosy, popamiętacie!
— Konia odwiąż od płota! Zaprowadź go do sta ni! Owsa mu da pełny żłób! Słyszałeś?
— A akże, słyszałem… — mruknął tamten w kącie sieni.
Wkrótce Rafał został opatrzony przez chirurga. Nacierpiał się niemało przy sondowaniu i myciu rany, ale się i pocieszył, gdy go lekarz zapewnił, że ostrze huzarskie broni
niezbyt wiele przecięło więzów. Ześliznęło się akoby po kościach i naszarpało tylko niemało mięsa na boku i pod pachą. Obandażowany i spoko ny ułan legł w puchu. Chirurg
nakazał spokó i przy pożegnaniu obiecał odwieǳiny swe naza utrz rano.
ǲień z wolna rozproszył się i w nocy utonął. Nikt nie przyszedł, żeby zapalić światło.
Rafał nie miał o to pretens i: prawǳiwie wypoczywał w zaciszne alkowie.
Było mu dobrze nad wszelki wyraz. Myśli przy emne i wesołe schoǳiły się do niego
i bawiły u wezgłowia, niby goście pożądani, niby kształty ulubione i na przy emnie sze,
niby zapachy zna omych kwiatów z dawnych lat, z roǳonych okolic. Na trudnie szych
spraw swego życia, na barǳie przykrych wypadków pierwszy raz od tylu czasów zażądał
wolą ku sobie i oglądał e wszystkie w promieniach radosnego spoko u ducha. Ośmielił
się we ść bez trwogi w Tatry, przebyć znane drogi, z uśmiechem półlitości a półdrwiny
kroczyć na skalne zręby. Za rzał w przeźroczyste, błękitne i litworowe eziora. Usłyszał
z lubością szum potoku napełnia ący doliny aż do szczytu zbó eckich okien krzesanicy.
Ogarnął go łagodny śmiech i pobłażliwa litość nad wszystkim. Nawet dźwięk tamtego
imienia nie przerażał uż duszy. Melody ne sylaby, nie, racze krople cichych łez, edna
złączona z drugą, z trzecią… Patrzą z ciemności te izby modre źrenice… Ale nic uż nie
u rzą, nic a nic.
— Co mnie i tobie, niewiasto? — pyta się e z dobrotliwą mądrością życie. — Tyś
uż est popiół, nie tylko ako ciało i krew, nie tylko ako piękność, nie tylko ako wspomnienie żywe piękności, ale popiół ako uczucie, a am est młodość, siła i żąǳa. Nic nie
trwa wiecznie. Ostatni eszcze przy ǳie wiatr i ostatnią garstkę popiołu uczuć w nicość
rozwie e.
Odsunął się od tych myśli ak od zna omych, którymi się uż nacieszył do woli. Przeszedł do innych. Ach, to on, mistrz de With! U rzał wyraźnie wielką ﬁgurę, korpus,
głowę, oczy… Wspomniał sobie wkroczenie do Gdańska i ów blokhauz niezdobyty…
Wspomniał wywalone podkopami mury, wyrwane okienka i we ście, a wreszcie ostatnią
w ruinach walkę.
— „Ma or de With, pruski oﬁcer piechoty”… — czyta z listy oﬁcer, kiedy rannych
z fortu wynoszą. Rafał wiǳi eszcze twarz bladą, masę krwi w skudłanych, krętych włosach, przygasłe oczy. Oczy te patrzą weń, gdy rannego dowódcę blokhauzu niosą na tragach. Patrzą weń uważnie, patrzą z dołu do góry. Spoko ne, zimne, mężne oczy!
Ale oto skrzywienie odrazy malu e się w ustach i wielka głowa z niechęcią odwraca
się na widok „brata”. Przemyka ą się powieki, żeby nie wiǳieć twarzy „ucznia”.
Mrok te alkowy w Opaczy szeptać się zda e: Ciebie to poznał wtedy…
Zraniona dusza szarpie się w piersi Rafała. Bucha ą niczym niezatamowane wyrzuty.
— Nie, nie, o tym eszcze z uśmiechem marzyć nie sposób — marzy ranny odsuwa ąc
od siebie widok trupa mistrza katedry, taki, ak go u rzał w kostnicy naza utrz po wzięciu
Gdańska. Pali go teraz spokó tego trupa, urąga mu nieruchoma głowa i dumnie zaciśnięte
usta…
Zbuǳił go z tych marzeń niezwykły hałas.
Ktoś choǳił po sieni ze światłem, głośno klął, gadał, wreszcie wkroczył do sąsiednie
izby. Tu obe rzał z fukaniem wszystkie sprzęty, szturchał e i rzucał z mie sca na mie sce. Zbliżył się wielkim krokiem do łóżka. Rafał z wściekłością patrzał na tego natręta
i miał właśnie zamiar wygnać go stąd, gdy oto spostrzegł ego oǳienie i zamilkł. Ów
oﬁcer miał na sobie krótki, granatowy aczek ułański z generalskim na rabatach haem,
długie, amarantowe spodnie. Zd ął był rogatą czapkę z wysokim, czarnym piórem, suto
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galonowaną i trzymał ą w ręce. Wznosząc wysoko ło ową świeczkę w blaszanym lichtarzu
schylił się sapiąc nad pierzynami.
— Diabli cię tu przynieśli… — mruknął przez zęby.
Była to twarz długa, wygolona, o kolorze zruǳiałego piaskowca. Zimne ak lód, wypukłe oczy, obwieszone torbami powiek, patrzały z pogardą i rozumem. Zaciśnięte usta,
wąskie i surowe, zdało się, przemocą zatrzymu ą za zębami wyrazy znieważa ące. Ranny wiǳiał był uż nieraz tę głowę z nosem grubym i długim, porzniętą fałdami idącymi
wzdłuż twarzy, ale teraz przypatrywał się e w dwó nasób ciekawie. Generał stał nad nim
ze świecą przez czas pewien i badał go przeszywa ącym wzrokiem. Potem raptownie odwrócił się i wyszedł do pierwszego poko u. Tam, szurga ąc stołkami i stolikiem, zasiadł
nareszcie. Na edynym stoliczku, aki pozostał, rozłożył wielką mapę i podparłszy głowę
pięściami utonął w badaniu czy rachunkach. Chwilami coś do siebie mruczał, to znowu
coś zapisywał na kartkach pugilaresu.
Rafał nie mógł uż myśleć o spaniu. Miał przed oczyma pełga ący krąg światła, czarną,
zwichrzoną, kęǳierzawą czuprynę generała i olbrzymi cień ego głowy na przeciwległe
ścianie. Był pewien, że lada chwila wyrzucą go z tych piernatów. Wcale go nie martwiła ta
pewność, był bowiem dość wypoczęty i wesół. Rana nie sprawiała mu wielkie przykrości,
a ogólna ociężałość zupełnie przeszła.
Generał studiował swo ą mapę więce niż goǳinę. Ukończywszy, widać, akieś obliczenia, mapę złożył, zamknął notes, rozparł się na stoliku łokciami, złożył głowę na ręku…
Drzemał tak przez czas pewien, ale gdy sen na dobre morzyć go zaczął, wstał i ociężałymi
ruchy zaczął szukać mie sca, gǳie by się mógł wyciągnąć.
Nie było gǳie, chyba na ziemi. Zsunął dwa krzywe krzesełka, ale nie zdołał zmieścić
się na nich. Raptem odwrócił głowę i patrzał w ciemny pokoik Rafałów. Po chwili wszedł
tam. Omackiem znalazł chorego, odsunął go do same ściany i położył się na połowie
łóżka.
Rafał z uszanowaniem odsunął się do ściany i ustępował kołdry.
— Nie potrzeba! — mruknął Sokolnicki. — Leż, wasan, kiedy ci dobrze. Mówił mi
chirurg, że cię ranili. Gǳie to?
— Mam ranę w boku.
— Pytam się: w akie potrzebie? Chirurg niech się pieści two ą raną, nie a!
— Pod Nadarzynem. To est…
— Co est?
— To est pod lasem helenowskim.
— Więc gǳież ostatecznie? Bo Nadarzyn to mieścina, a las to las.
— Pod lasem, panie generale.
— Godność wasana? — mruknął uż przez sen.
Rafał wymienił swe nazwisko.
— Był kadet Olbromski w Rycerskie Szkole, a potem oﬁcer za Rzeczypospolite .
— Brat mó starszy.
— Aha!… — ziewnął generał.
W te same chwili zachrapał na cały dwór. Głowa ego leżała na brzegu poduszki,
ogromna, długa, kudłata. Olbromski nie spuszczał z nie oka — i w tak ǳiwne pozyc i
przeleżał, a właściwie przesieǳiał ze dwie goǳiny. Świeczka, zostawiona w pierwszym
poko u, dopaliła się i zgasła.
Twarda eszcze była noc, kiedy dał się słyszeć głuchy tętent kilku koni. Słychać było
kroki osób niecierpliwie choǳących dookoła ścian dworu i głośną rozmowę. Dobĳano
się do okien, szukano drzwi. Na pewien czas wszystko ucichło, a kiedy Rafał sąǳił, że
przybysze uż się oddalili, drzwi do pierwszego poko u otwarły się i ktoś na cały głos
zawołał:
— Monsieur le général Sokolnicki!
Śpiący generał ani drgnął. Olbromski zaczął go potrząsać, zrazu ostrożnie, potem coraz
mocnie , aż wreszcie Sokolnicki zgrzytnął:
— Kto? Czego? Ataku ą?
— Generał Sokolnicki! — wołał głos w ciemności.
— Vite, vite!
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Nareszcie, rozespany, porwał się na nogi. Zatoczył koło, przeciągnął się, aż w nim, zda
się, wszystkie kości zatrzeszczały, i skrzesał ognia. Zapalono nową ło ówkę i nęǳny e
blask oświetlił kilka postaci wchoǳących do pierwsze stanc i. Byli to starsi oﬁcerowie,
zachlastani do ramion ciepłych płaszczów i utytłani w błocie do kolan. Jednemu z nich
podano krzesło. Gdy usiadł za świecą, twarzą naprzeciwko Rafała, rozłożono przed nim
mapę, i ten sam głos, który wołał na Sokolnickiego, ozwał się znowu.
Generał sieǳący zwracał na mówcę ciekawe i uważne spo rzenie. Kiedy niekiedy sekretnie ziewał. Był to wysoki mężczyzna lat czterǳiestu pięciu, sześciu, z twarzą tłustą,
okrągłą i eszcze piękną, choć uż rozlaną i w policzkach obwisłą. Osobliwie piękne miał
oczy: aksamitne, płomienne, pod szerokimi łukami brwi. Co chwila, pragnąc ukryć ziewanie, muskał pieszczotliwie małego wąsika. Pelletier wciąż wykładał po ancusku swó
pogląd.
— Co do mnie — rzekł książę Józef zwraca ąc się do Sokolnickiego — nie przestanę
żałować, żem nie poszedł wprost i gǳieś za Nadarzynem nie rzuciłem się na nich z całą
siłą, aka est. Nie przestanę żałować! Tylko chodkiewiczowski atak mógłby nam dać szansę
zwycięstwa.
Sokolnicki ukłonił się z obłudną zgodą na te słowa, z udanym współubolewaniem. Po
chwili, rysu ąc palcem na mapie długą linię, mówił:
— Chociaż z drugie strony te błota i rudawiska nie są do pogarǳenia. Idą tak długim
pasem i tak znakomicie nas bronią od osaczenia. Żaden szaniec nie oddałby tylu usług…
— Ach, da że pokó !
— Proszę tylko spo rzeć. Za Jaworowem, niemal od Piaseczna, zaczyna się nieprzebyta gać błotna, a iǳie aż Bóg wie dokąd. Człowiek nie przebrnie tych moczarów, z wy ątkiem Raszyna i Michałowic, koń nie zgruntu e, chyba za Pruszkowem i pod Piasecznem.
Ku Piasecznu nie pó dą z obawy przyparcia do Wisły. W Raszynie mamy szaniec, w Michałowicach…
— Ach, da że pokó ! Stać nad tym rynsztokiem i czekać na los kra u rozmyśla ąc,
w którym też mie scu nas obe dą i obskoczą…
— Mamy sumiennie rozstawione brygady konne aż do Błonia, do Woli i do Piaseczna.
Obe ść nas…
— Co to znaczy! Te brygady mogą nam tylko zwiastować, w którym mie scu przebyto
ba ora.
Młody, trzyǳiestoletni Francuz chwytał uchem obce mu dźwięki. Snadź coś rozumiał,
bo kiedy niekiedy raptownie potakiwał. W pewne chwili zaczął mówić prawie to samo
co Sokolnicki. Wywoǳił tak bez przerwy aż do przybycia nowe osoby.
Był to Fiszer. Na ego widok książę wstał ze swego mie sca i gorączkowo wyciąga ąc
rękę mówił:
— Wciąż mię namawia ą do oczekiwania w te obmierzłe pozyc i. Nawet Sokolnicki, którego zawsze trzeba tenir par la basque, żeby zbyt daleko nie poszedł. Co powiesz
nowego, generale?
— Wracam z Michałowic. Zmarzłem… — rzekł mały generał zaciera ąc siarczyście
ręce.
Po chwili dodał:
— Traﬁł mi się tam pewien fygas Samios…
— No, no? — zapytali słuchacze.
— Pewien Polaczek galicy ski zemknął ku nam lasami na Komorów, na Janki, Wolicę.
Przyszedł o północku do Michałowic w ubraniu chłopa, tak zaciapany, że ledwie go było
widać. Wziąłem go na dobre spytki, bom pode rzewał, czy to czasem nie aki znawca, ale
nie! — dobre człeczysko. Powiadał mi detale.
Fiszer zbliżył się o kilka kroków do stoliczka i mapy. Zimnym i akby martwym okiem
patrzał na nią. Wreszcie rzekł niby do siebie:
— Mało nas, barǳo mało. Wiecie wy, mości panowie? — eden na czterech.
— To niemożliwe! — krzyknął Sokolnicki.
— Jeden na czterech! — powtórzył Fiszer. — ǲiewięćǳiesiąt cztery ǳiał wyszło
uż z Nadarzyna. To znaczy: trzy ǳiała na nasze edno.
— Mówiłem, że iść naprzód… — zaczął książę Józef ze zmarszczonym czołem i zduszoną w głosie rozpaczą.
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Po chwili zwrócił się do Fiszera z kategorycznym pytaniem:
— Co mówisz?
— No, teraz uż iść za późno. Trzeba było nie puścić ich za Pilicę, napaść od Inowłoǳa
czy Czerwone Karczmy. Teraz nie ma uż o czym…
— Tylem zyskał, że mi Gartenberg rozpęǳił milic ą w Rawie, zabrał kasę i magazyny. Mam raport. Zapasy w Nowym Mieście… Zrabowane wszystko w Sadkowicach,
w Białe …
— Już teraz za Rawkę się nie wydalimy, boby nas w nią wegnali i utopili. Nawet
Rożniecki musi się pilnować i ustępu ąc iść na zachód, ku Komorowu, ku Helenowu,
piaskami. A tu, mości książę, mie sce est dobre.
Pociągnął suchą ręką po wychudłe twarzy, przetarł blade oczy i mówił spoko nie:
— Gdyby tak na mnie, to stanąłbym w tym mie scu i biłbym się aż do śmierci.
Pelletier usłyszawszy z ust Sokolnickiego wytłumaczenie słów szefa sztabu machnął
ręką z zadowoleniem i zaczął w tekę swo ą zbierać papiery. Książę sieǳiał zamyślony
i patrzał w płomień świecy. Fiszer mówił zatopiony w sobie:
— Gdyby tak na mnie… Wyszedłbym za groblę z przednią strażą. Austriaki mie sca
tego nie zna ą. Raszyn wygląda od Nadarzyna akoby wzgórek na tamte równinie. Biliby w Falenty i w Puchały nie przeczuwa ąc, że w celu zdobycia Raszyna trzeba przede
wszystkim zdobyć topiele Rawki. Topiele okryte olszyną tak szczelnie, że dopiero kona ący przekona się, ak to tam zdradnie a głęboko. Falenty są ak szpic. Chałupy te
wsi stanowią na dalsze angles saillants całe nasze pozyc i. Trzeba tę wieś za ąć, mocno
obsaǳić, utwierǳić się w nie , no i bić się na śmierć. Grobla — to bęǳie drugi etap,
a Raszyn trzeci. Armaty nasze z szańca za kościołem raszyńskim panu ą uż nad groblą
i mogą bić w olszynę.
Książę Poniatowski ocknął się i rzekł z uśmiechem:
— Panie generale brygady, zda e mi się, że to do ciebie pito mówiąc o walce w Falentach…
— Jestem gotów… — odpowieǳiał Sokolnicki z ukłonem.
— Tak, tak, on zawsze gotów, kiedy mowa, żeby lecieć naprzód… — mówił Fiszer.
— A więc — decydował Poniatowski — generał Biegański z trzecim pułkiem piechoty i czterema armatami stoi w Michałowicach i broni tamte szych suchych prze ść
pode dworem, mięǳy trzema stawami. Kamieński stoi w Jaworowie z dwoma batalionami ósmego i drugim batalionem pierwszego pułku. Ma  armat. Pan generał ǳiś eszcze
o świcie za miesz Falenty Małe i Duże, pałac, las olszowy, drogi i groblę. Wszak znasz te
mie sca?
— Znam.
— Jakież wypadłoby wziąć bataliony? — zwrócił się książę do szefa sztabu.
Fiszer wydobył z portfelu spisy i obadwa z Pelletierem zagłębili się w dociekanie.
Wkrótce szef czytał:
— Pierwszy batalion pierwszego pułku piechoty, pierwszy batalion ósmego pułku,
świeżo przybyły z Modlina pod woǳą Godebskiego, eden batalion szóstego pułku. Bateria młodego Sołtyka.
Sokolnicki słuchał wyprostowany. Książę liczył na palcach, kiedy Fiszer wyczytywał
z papieru.
— Masz tedy, panie generale, czternaście kompanii ﬁzylierskich, dwie grenadierów,
dwie woltyżerów. Razem dwa tysiące pięćset chłopa. Sześć armat. Możesz się tęgo bronić.
— Osobliwie, że będę miał staw i bagna za sobą, a do ustąpienia w razie porażki
groblę… — mówił Sokolnicki z ironiczną przechwałką.
— Więce dać nie można… — mruczał Fiszer. — Gdybyście byli otoczeni i wzięci
w niewolę, Raszyn zostałby bez obrony.
— No, do bitwy tak zaraz nie przy ǳie. Austriacy nie decydu ą się zbyt szybko…
— mówił książę. — Znam ich przecie. Co do grobli… to zapewne… Ale bęǳiemy was
wspierali. My tymczasem eszcze podsypiemy nasz zakop raszyński. Chciałbym go przeciągnąć za drogę warszawską ku Michałowicom i nad staw raszyński, w drugą stronę.
Ufortyﬁku my kościół, mur kościelny i domostwa żydowskie, skoro uż tu koniecznie
bronić się mamy.
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Sokolnicki usiadł przy stole i za dyktandem Fiszera oraz Pelletiera pisał rozkaz ǳienny. Książę podpisał go i zaraz wyszedł, prędko żegna ąc obecnych. Za nim Pelletier. Fiszer
zebrał swo e papiery, naciągnął płaszcz na ramiona i miał się również ku wy ściu. Już we
drzwiach sto ąc zwrócił się do generała brygady ze słowem:
— Szczęść Boże!
— Da Panie Boże! — odrzekł brygadier.
Po wy ściu generałów zawrócił co tchu do łóżka, na którym Rafał sieǳiał w kucki,
słucha ąc wszystkiego.
— Nie śpisz wasan? — mruknął Sokolnicki.
— Nie śpię, panie generale.
— I nie masz zamiaru umierać?
— Ani myślę.
— A akże się ma two a tkliwa rana?
— Wcale dobrze.
— Teraz bęǳiesz spał czy nie?
— Nie będę spał, panie generale.
— Na pewno?
— Na pewno, panie generale.
— Słucha że, rycerzu. Rozkazy do marszu wyda szef sztabu, a a się zdrzemnę eszcze
do świtu. Po mu esz, co mówię? Zdrzemnę się do świtu. Jak tylko zacznie szarzeć, obuǳisz
mię. Obuǳisz?
— Obuǳę, panie generale.
— Namyśl się, bo gdybyś miał zasnąć…
— Obuǳę, panie generale!
Sokolnicki rzucił się na łóżko, Rafał postanowił korzystać ze sposobności i robić karierę. Rzekł tedy śmiało:
— Panie generale, racz mię wysłuchać.
— Tylko pręǳe , pręǳe !
— Pozwól mi towarzyszyć sobie w te ekspedyc i.
— W charakterze?
— W charakterze… w charakterze…
— Pręǳe !
— W charakterze… po prostu podporucznika à la suite.
— Nie mam do tego prawa i nie znam takie rangi. Jestem tylko generałem brygady, a ty rannym oﬁcerkiem. Jak zostanę naczelnym woǳem in partibus inﬁdelium, nie
zapomnę, żeśmy spali pod edną kołdrą.
— Jestem uż zdrów, a nie wiem, gǳie est mó szwadron. Pono za Rawką. Pozwoli
mi pan generał być w te batalii przy sobie bez żadne rangi aż do chwili, kiedy zna dę
swo ą komendę.
— Dobrze. Obudź skoro świt, a teraz milcz z łaski swo e i… niech cię wszyscy diabli!
Za chwilę chrapał.
Skoro tylko ciemne rano dało wiǳieć szyby okienka w dużym poko u, Rafał przelazł
przez śpiącego snem kamiennym i ak umiał, ak mógł na pręǳe , wǳiał swó uniform.
Munduru nie zdołał zapiąć żadną miarą wskutek grubych powĳaków bandaża, którym
miał opasane żebra. Zaczął targać generała za ramię.
— Kto? Czego? — wściekał się rozespany.
— Generale, dnie e!
— Idź, bo ubĳę!
— Generale, nie dam uż spać ani chwili. Dnie e!
Wiǳąc, że słowami nie poraǳi, użył siły. Sokolnicki rozwarł wreszcie ogromne powieki i klął na czym świat stoi. Jeszcze niezupełnie rozbuǳony pytał:
— Czy ataku ą?
— Ataku ą, ataku ą!
Ocknął się wreszcie i siadł na łóżku. Za chwilę otrząsnął się i porwał na nogi.
— No, chwałaż Bogu i za tę kruszynkę snu! U kaduka! Ja się uż nigdy w życiu
porządnie nie wyśpię. A no! Zaczynamy!
— Pan generał raczy mi pozwolić, żebym mu towarzyszył?
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— Prawda, coś mi wasan w te materii gadałeś. Cóż a mam z tobą zrobić?
— Jako zwycza ny wiǳ…
— Nie ma wiǳów w bitwach. A a ci powiem sub rosa, że my nie na bal paré iǳiemy
za tę grobelkę. Gǳie twó pułk stoi?
— Właśnie tego nie wiem.
— To się dowieǳ i kwita!
— Panie generale!
— Zaraz… Umiesz po niemiecku?
— Umiem.
— Ale czy na pewno?
— Umiem, panie generale.
— No dobrze. Bęǳiesz mi potrzebny ako tłumacz… w razie po mania, uważasz,
niewolnika. Ale czegóż łazisz rozpięty ak mamka?
— Bandaż.
— Bandaż… Pokaż no się. To szósty pułk. Z pierwsze formac i. Pod Tczewem byłeś?
— Byłem.
— Pod Gdańskiem?
— Byłem, panie generale.
— Jako „wiǳ”?
— Właściwie…
— Rozumiem! To wieǳ, że a cię kurować nie będę. Możesz przy mnie być i rób, ak
ci się podoba. Olbromski. Pamiętam tamtego! Zacny był oﬁc erek, choć mazga i sentymentalista. No, w drogę!
Wyszli na świat. Ciemne były eszcze pola. Płaską otchłanią słały się na wschód i na
zachód. W stronie Jaworowa, na wodach szeroko rozlanych, na stawach niecił się słaby
brzask. Prze mu ące zimno szło z nizin Rawki od strony południowe .
Rafał skoczył w podwórze i po chwili gwałtownego kołatania wynalazł luǳi, a ci
mu w mig podali osiodłanego Bratka. Generał kazał dla siebie zaprząc szkapę do małe
bryczulki. Wkrótce echał do Raszyna, powożony przez brudnego parobka. Olbromski
konno towarzyszył mu z boku.
Z dala uż, na gościńcu i w obrębie szańca, przed kościołem raszyńskim, spostrzegli
równe linie wo ska sto ącego w szyku. Rogate, czarne czapki z orłami i ednakie pompony,
krótkie kurtki z białymi plastronami, białe spodnie, kamasze i ciżmy tworzyły długie rysy
w ciemności. Tabor armat i wozów formował za plebanią, nad stawem, u ego niskiego
wybrzeża, ciemne i chropawe wzgórze. Na prawo i na lewo od drogi, w polu, mięǳy
Opaczą a Raszynem, bielały namioty. Gǳieniegǳie wałęsał się eszcze dym gasnącego
ogniska. Przy droǳe, wzdłuż doliny, stały na koniach pikiety ułańskie z chorągiewkami
w futerałach, z pistoletem na pogotowiu, nieruchome, błękitne we mgle i ciszy. Rafała
ogarnął dawno nieuczuwany lęk i smutek wśród tego snu wo ska. Czekał z niecierpliwością
na alarm, wystrzał…
Ale cisza była nieprzerwana. Mgły nad stawem kłębić się poczęły i błąkać. Czarne
zama aczyły w nich olchy, wierzby…
Sokolnicki sieǳiał w wózeczku i barǳie do siebie niż do słuchacza mówił:
— Toż to bateria artylerii konne , Sołtyka… Nieprawdaż? Cztery armaty ośmiofuntowe, dwa granatniki sześciocalowe. Sześć wozów do te baterii, sto koni, powieǳmy,
sto cztery konie. Na prawo cóż to tam śpi w tych wściekle białych namiotach?
— Sasi, panie generale.
— Masz słuszność, Sasi. Trzy bataliony,  huzarów. Dwanaście armat. A tamte ku
Michałowicom ǳiała… Wiǳisz? To kompania młodych antów, Ostrowskiego i Włoǳia
Potockiego.
Wózek wolno brnął w kałużach i koleinach bagniste drogi warszawskie . Nie doeżdża ąc do szańca Sokolnicki zlazł z bryczki. Trzy bataliony u rzawszy go uformowały
się.
Wypadli z szeregów adiutanci i salutu ąc okrążyli generała. Pułkownicy — Godebski,
Małachowski, Sierawski, dowódcy tych batalionów na ten ǳień  kwietnia, dosiedli koni i za ęli swe mie sca. Zabrzmiał rozkaz, trzykroć powtórzony. Mignęły oﬁcerskie szpady
ak edna. Linia bo owa wraz sprezentowała broń. Sokolnicki wyprostował się. Twardym
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krokiem szedł z wolna przed wyciągniętym ontem. Mĳa ąc pułkownika Godebskiego,
który szlachetnym męstwem, krwią, ranami zdobył swe szli we włoskich i niemieckich
wo nach, pozdrowił go rycerskim spo rzeniem i ukłonem woǳa. Mĳa ąc pułkownika
Małachowskiego, który dowoǳił braćmi we Włoszech, na oceanie, na wyspie, który wiǳiał wszystko od początku do końca i z San Domingo powrócił, pozdrowił go ukłonem
woǳa, który był razem ukłonem czci. Mĳa ąc pułkownika Sierawskiego, który przebył,
podobnie ak tamci dwa , wszystką z żołnierzem dolę niedolę, pozdrowił go rycerskim
spo rzeniem i ukłonem woǳa. Przyprowaǳono mu konia. Siadł nań ciężko. W milczeniu przez chwil kilka patrzał w głąb batalionów.
Już zorza ze słońca, wsta ącego daleko, spływała na wody stawu Raszyna. Granatowe
fale lele ały się cudnie i melody nie chlupa ąc tańczyły dokoła badylów suchych trzcin.
Żywym płomieniem z głębin przezroczyste wody wybiegły asne pędy tataraku. Było tak
cicho, że wo sko usłyszało daleki szelest suchych zeszłorocznych szuwarów.
Gorzko, żałobnie, smutno szumiały. Ich asnożółte, złotawe liście dotyka ąc się wza em
szerzyły w pustce ni to skrzeczenie, ni to śpiew. Chwiały się ostre kity nad głębiami.
Mnóstwo z nich wiatr uż obił, wicher obdarł, a granatowa fala przyniosła aż do grobli
i ułożyła na e krawęǳi w równe, zygzakowate mogiły.
Z gąszczów oczeretu raz wraz wypływały ǳikie kaczki, kołysały się na modrych falach. Kurki wodne pokrzykiwały w gęstwinie. Nad dalekimi błotami Jaworowa tuman
stał gęsty.
Po drugie stronie grobli wyłaniało się z mroku ba oro, eszcze nieokryte trawą. Zeschły chwast błotny, rude chrusty rokicin i ciemnobrunatne olchy z czerwonymi ǳiuplami zaścielały niski rozdół przerznięty przez strumień, który sączył się z upustu w przeciwległym końcu grobli, od strony Falent. Grobowy, zimny wyziew wstawał z tego poǳiemia, akoby widmo. Wyciągniętymi rękoma, które w siebie wchoǳą i wychoǳą, obe mował sto ące rycerstwo. Schylał ku nim potworną głowę i mroźne usta przyciskał do
czerstwych policzków młodości.
Sokolnicki noga za nogą pod echał do batalionu prowaǳonego przez pułkownika
Godebskiego. Rzucił półgłośny rozkaz:
— Przez groblę — naprzód!
Szefowie dwu batalionów obocznych po prawe i lewe stronie kazali za ść półplutonami, batalionowi na prawe stronie w lewo, a batalionowi na lewe stronie — w prawo.
Jednocześnie batalion Godebskiego zaszedł półplutonami w lewo i w prawo. Dwa półplutony, sto ące na droǳe mięǳy kościołem a murowanymi domami, gǳie mieścił się
sztab główny, ruszyły naprzód na podwó ny odstęp półplutonu. U rzawszy, że przewodni
za ęli swe mie sca na prawym i lewym skrzydle półplutonów w pierwszym ich szeregu,
generał Sokolnicki zakomenderował do uskutecznienia:
— Kolumna — naprzód!
Szefowie powtórzyli rozkaz. Sokolnicki zwrócił konia z rozkazem:
— Marsz!
Gdy powtórzony gruchnął ten rozkaz, półplutony, sto ące u we ścia na groblę, pomaszerowały naprzód krokiem taktowym. Kiedy ostatni z nich wszedł mięǳy dwa rzędy
drzew, Roman Sołtyk, kapitan komendant parku artylerii, przeznaczonego do przednie
straży, rzucił rozkaz:
— Baczność! Na prawo do bo u. Przewodni na prawo. Marsz!
Jezdni kanonierowie puścili konie. Ciężko zahuczał spiż. Głowy, wyloty, czopy, puste
komory, zielone łoża, przodkary i koła dudniły potwornie w ciszy porankowe . Jęknęła do
głębi pod kopytami wstrząśnięta ziemia. Pnie i konary drzew ǳikich, z edne i drugie
strony obrasta ące groblę, zadrżały, akoby w ciemność bo aźni wtrącone.
Sokolnicki noga za nogą echał z dala od wszystkich, sam. Przed oczyma ego po
prawe i lewe ręce rozwierały się dwie niziny: staw i błota za groblą. W uszach mu szumiał
przykry szelest trzcin. Spoko nie spod nasuniętych powiek patrzały kamienne oczy. Na
wargi wyszedł ad wroǳonego śmiechu. Przymknął wtedy oczy i myślał:
— Ja to was wiodę w to mie sce zgniłe, a to was wiodę… Ja to waszymi trupami
zapełnię te niziny…
Rozkazu , woǳu! Słucha twó podkomendny. Nie było cię, woǳu, przy dalekich
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wozach Tyrolu, w czeluściach Szwa car. Spałeś w puchu za onych dni, woǳu nasz. Żegna cie, żegna cie, młode mo e lata! Ty, stary szweǳki okopie pod Grodnem, gǳiem
młodymi trudami związał pięć tysięcy faszyn, trzy tysiące uplótł koszów, dwa tysiące
płotów — na darmo. — Gǳie mo e kwatermistrzostwo ramię w ramię z Sułkowskim…
Bądź pozdrowiony, cieniu…
Zwiesił głowę. Ręce oparł na kuli. Mgły snu ą się w oczach, cienie snu ą się w myślach.
— Warszawa… Pod Toruniem, pod Sochaczewem, pod Drzewicą, pod Radoszycami…
Samotna, długa noc. Cisza. I widok w Kownie przysięgi!
Kiedyż to a cię wyrąbię, ziemio!
Kiedyż ty przy ǳiesz, dniu mo e właǳy, początku mo e pozgonne chwały?
Ale, o Boże mó , upokorz serce…
Da mi w tym dniu rozkaz poczęty w mądrości, żebym ego szańcem zasłonił bracią. Da mi radę w na gorsze chwili. Da mi męstwo ostatnie goǳiny, kiedy popłoch
rozpęǳa żołnierzy ak zgra ę ǳieci.
Odwróć ode mnie śmierć… Zmiłu się, Panie!
Któryś mię wywiódł spod Oﬀenbach i Bergen, spod gradu kul pod Hohenlinden,
spod paszcz u Salzburga, spomięǳy bagnetów nad Innem, nad Aachem, któryś mię ratował pod Stolpą, pod Heyburz, w ǳiele ydlanǳkim…
Ty, coś mię krzepił w prze ściu alpe skim, kiedym był sam eden niezłomny wóǳ,
kiedy odeszli wszyscy okrom Fiszera, kiedy tysiąc wiernych żołnierzy szło bez butów, dwa
tysiące na poły boso, połowa legii nie miała koszul, a dwa tysiące były bez ubrania.
Dałeś mi łaskę walki na tych zagonach…
Zachowa ramię me, wspomóż serce!
Ale, o Wszechmogący, eśli Twa wola…
Da mi śmierć Żółkiewskiego…
Który wiǳisz duszę mo ą w te minucie aż do samego dna…
Druga kompania artylery ska konna przebyła całą długość grobli, minęła upust i zstąpiła w płaszczyznę.
Rafał dał wówczas koniowi ostrogę i ruszył spod Raszyna naprzód, wymĳa ąc za groblą
całe wo sko. Pod echał do dowódcy. Sokolnicki w przelocie rzucił nań okiem i nie patrząc
wydał rozkaz:
— Jedź waćpan do wsi Falent Wielkich, o pół wiorsty za folwarkiem leżących przy
droǳe nadarzyńskie . Iǳie w te tropy kompania piesza. Każesz babom i ǳieciom wynieść
się ze wsi co tchu. Każda może zabrać ze sobą wszystek żywy dobytek. Chłopów co do
ednego zatrzymasz. Żeby mi żaden nie uszedł. Za cztery pacierze spalę wieś ze szczętem.
To im powieǳ. Wszystko masz wykonać natychmiast.
Odkomenderowana kompania grenadierów w bermycach z białymi kordonami, o szliﬁe czerwone z włóczkową torsadą — ruszyła błotnistą drogą za pałac falencki. Wyszła
z bagnisk porosłych olchami i znalazła się u wylotu wioski. Dwaǳieścia siedlisk stało
tu po obudwu stronach odwieczne , grząskie drogi, prostą linią ciągnąc się w kierunku
lasów i na bliższe wsi — Laski. We mgle widać było drzewa następne — Janczewic.
Rafał wypuścił konia. Za chwilę był w środku wsi.
Ludność Falent, obuǳona ze snu, wyległa z chat. Były to wszystko domostwa drewniane, mazurskie, bielone, pod słomianymi strzechy. Od dwu blisko lat posiada ąc prawo
„przenieść się w obrębie Księstwa Warszawskiego tam, gǳie ego dobra wola bęǳie” —
wieśniak falencki pozostał przecie na mie scu. Zza płotów, zza węgłów, z ciemnych sionek
wyglądał teraz na wo sko maszeru ące.
Olbromski donośnym krzykiem począł zwoływać chłopów do siebie. Zbliżali się lękliwie, niechętnie, noga za nogą.
Kiedy ich zawiadomił w formie ak na barǳie stanowcze , ordynarne i rozstrzyga ące , że baby i ǳieci ma ą co duchu uciekać ze wsi, rozległ się straszny popłoch, ęk, płacz,
zawoǳenie. Jak spod ziemi wyrosłe, z awiły się u ego strzemion kudłate, na pół oǳiane w wełniaki, brudne wiedźmy, ǳieci z kołtuniastymi czuprynami, wstrętni, schorzali
starcy. Wszystko to skamlało ednym głosem:
— Zmiłu się!…
Wyrwał pałasz, precz ich nim odegnał i ukazał schylone bagnety kompanii piesze .
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— Która teraz, we dwa pacierze, nie wywieǳie dobytku, nie wypęǳi gaǳiny, to uż
straci na zawsze. Za cztery pacierze wieś bęǳie podpalona ze czterech rogów i pó ǳie
z dymem.
Rzucili się wszyscy do obór, do sta enek, do chlewów. W mgnieniu oka napełniła się
ulica. Ryczały krowy, rżały konie, kwiczały świnie, gdakały kury, gęgały gęsi. Wśród przekleństw i okrutnych wyklinań chłopskich, przeraźliwych ak sama chłopska tylowieczna
niewola, wśród modlitw, zaklęć, próśb, ciągniono na powrózkach krowiny-żywicielki,
pęǳono prosięta z pieczołowitością, akoby ǳieciątka roǳone, zaganiano ze szlochem
koguty, kaczęta, gęsi. Rafał patrzał w ten obraz przygasłym okiem. Oto kobiecina z na bliższe chaty, zawiązawszy w płachtę na plecy edno ǳiecko płaczące, drugie dźwiga
w kołysce. Łka, zanosi się od chłopskie , od zwierzęce rozpaczy.
Po echał środkiem wsi i obnażonym pałaszem dawał na prawo i na lewo znaki pośpiechu. Wiǳiał w pierwszym na prawo siedlisku silnego chłopa, ak w portkach i koszuli,
wprost ze snu, z paźǳiorami słomy w kosmatym łbie, wyrzucał przeze drzwi graty, statek, ławy, kosy, widły, garnki, sczerniałe od dymu i brudu święte obrazy, ak wyrywał
rozpaczliwie ze ściany zabitą głucho gwoźǳiami ramę pełną przepalonych szybek i niósł
ą dokądś w pole niby na droższy skarb. U rzał w drugie chacie bose ǳiecko wyrzucone pode drzwi… Chore było na akieś krosty. Wyrwane z legowiska, drżało oparłszy się
plecami o zmurszały słupek płotu. Przyciska ąc kolano do kolana przestępowało z nogi
na nogę w ﬁoletowym błocie gno ówki. Zamglony, zadymiony od gorączki wzrok ego
skierował się na Rafała. Spalone usta wydawały nieznośny dźwięk. Na progu inne chaty
stare babsko z nieustannym ękiem pakowało pierze w rozdartą pierzynę, co chwila chwyta ąc się oburącz za ogłupiałą głowę. Tam chłop biegał w dyrdy za wioskę, wynosząc swe
bety, tam wytaczano beczułki z kapustą, wynoszono worki, zǳierano co nowsze poszycia
ze strzech i wiązano e w snopki.
Kiedy wypęǳono uż sprzęża i gaǳinę, wyniesiono z chałup, co tylko się dało, chłopi
zaczęli rozgraǳać płoty, wyrywać kołki, wrzeciąǳe, zawiasy…
Kompania piesza przeszła wzdłuż ulicę wioski. Oﬁcer prowaǳący ą zabronił chłopom
ruszać się z mie sca. Każdemu polecono mieć w ręce rydel, łopatę, widły, siekierę.
Uszykowani w szereg, czekali. Tłum bab, ǳieci, zwierząt i ptactwa eskortował odrębny patrol, wyǳielony z kompanii, w kierunku Falent Małych, przy droǳe ku Piasecznu.
Był uż ǳień asny, kiedy szlocha ący gwar oddalać się zaczął i wolno zacichł. Na droǳe,
w kałużach rozmazanych przez wo ska, leżały resztki gratów, włóczyły się korowody pierza. Tam i sam wędrowała zǳiwiona, osierociała kura. Połamane płotki przed chatami
odkryły lechy ugracowane uż i zasiane w ogródkach.
Rafał przeleciał eszcze raz wzdłuż całe wsi, za rzał to tu, to tam i w skok wrócił do
dowódcy. Sokolnicki tymczasem rozmieścił uż był swe siły. W lesie olszowym, który
długim smugiem ciągnął się od Falent Małych, zasłaniał dwór i folwark, przeǳielał go
od Falent Dużych i sięgał aż do wsi Puchały, postawił batalion ﬁzylierów Godebskiego.
Część tego batalionu przeznaczył do za ęcia Falent Dużych, czyli Wielkich, wsi sztorcem
wysunięte w pole. Mięǳy wsią Falenty Małe a przecina ącą e drogą do Piaseczna oraz
wsią Falenty Duże, na czele folwarku a akoby u podstawy opustoszałe wioski, postawił
batalion szóstego pułku pod Sierawskim i batalion Kazimierza Małachowskiego. Batalionowi pierwsze linii, broniące lasu z pola, od strony Nadarzyna i bliższego Sękocina,
przydał dwie haubice i dwa wozy z konnymi kanonierami, czyli trzecią sekc ę siły artylery skie . Cztery ǳiała Sołtyka umieścił obok drogi raszyńsko-falenckie mięǳy dwoma
ramionami wo sk swoich, na suchym wzgórku, a w taki sposób, że miały przed wylotami
otwarte pole i dostęp do wsi. Za armatami miał twardy dostęp do grobli i schoǳące się
w tym mie scu drogi do Piaseczna, do Janczewic i do Nadarzyna.
Dwie armaty mogły być w każde chwili przyłączone do któregokolwiek z batalionów.
Wozy dostatkowe stały w pobliżu, o dwieście kilkaǳiesiąt kroków, pod zasłoną drzew.
Bliże , o akie sto kroków, były na droǳe wozy prochowe, a o trzyǳieści kroków —
zabudowania folwarku.
— Wypęǳeni? — zapytał generał z daleka adącego ułana.
— Według rozkazu.
Sokolnicki na czele kilku plutonów udał się sam do wioski. Skoro tylko piechota
weszła w e ulicę, otrzymała rozkaz złożenia broni w kozły i zabrania się do roboty. Pod
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kierunkiem oﬁcerów żołnierze, a pod kierunkiem żołnierzy chłopi zǳierali co tchu słomiane strzechy i kłoć obdartą wynosili z dala za wioskę. Tam ą układali rzędem na polu
dla przysypania ziemią i utworzenia przedpiersia. Kiedy krokwie wszystkich chat były ze
słomy ogołocone, kazano chłopom nosić na pułapy nawóz przygotowany na rolę, obﬁcie
zlewać go wodą i krowieńcem z gno ówek. Po upływie goǳiny usilne pracy wszystkie polepy i powały grubo okryte zostały grząskim nawozem. Wówczas wnoszono tam
wyrwane drzwi, sza, ławy, beczki i tworzono z nich schrony i kry ówki dla strzelców.
Jednocześnie rozgroǳono wszystkie płoty tworzące przede wsią zwarte opłotki i wycięto drzewa, które mogłyby nieprzy acielowi służyć za osłonę w polu. Na południowym
krańcu wsi, a eszcze w e obrębie, chłopi pod bagnetem kopali co tchu dwa szerokie
a głębokie doły na całą rozległość drogi.
Wysypaną z nich gliną okrywano ułożoną słomę i tworzono naprędce przykopę ziemną. W owe doły wprowaǳono po osie drabiniaste wozy naładowane kamieniami, graciwem, gno em i dobrze zasypane ziemią. Ścięte grube sokory zza wioski, zbite na krzyż
klocami, wkopywano w ziemię w mie sca próżne. Przestrzeń mięǳy nimi gorliwie zapełniano faszyną, ziemią, gno em, opłotkami wyrwanymi sprzed chat wewnątrz wioski,
żeby prze ść i pośpiesznego ruchu nie tamowały.
W prze ściach mięǳy edną chatą a drugą, pomięǳy gęsto zabudowanymi stodołami,
sypano również fosy, wybierano rowy, stawiano za nimi podwó ne palisady, wkopywano
zasieki z przyciesi i belek. Niektóre chałupy zostały rozebrane zupełnie, z tego względu że
stały nieco na osobności i nie mogły być włączone do umocnionego obszaru.
Kiedy koniec południowy wsi z pola był uż nieco oszańcowany, Sokolnicki użył
ǳiesięciu kompanii żołnierskich do zniszczenia drogi w kierunku Nadarzyna. Zrównano precz w polach rowy, przykopy, płoty, ścięto wszystkie drzewa. Pozostałe osiem
kompanii zapęǳone zostały do inne roboty. Ponieważ od zatkania we ść, a osobliwie
południowego, do wsi zostało eszcze nieco dylów, belek i wyrwanych wrotni, kazano e
opierać o ściany wysuniętych chałup i okładać z zewnątrz barǳo grubo mokrym nawozem. Rozbierano wciąż eszcze niektóre stodoły, umacniano mie sca co słabsze, podpierano z zewnątrz zasieki i sypano, sypano ziemię bez końca.
Batalion pułku szóstego pod komendą legionisty Sierawskiego, sto ący na bliże Małych Falent i grobli, okryty był lasem na szczelnie , toteż ten batalion pracował na cięże
około umocnienia wioski.
Było uż popołudnie, kiedy przygotowania do odporu zostały ako tako uskutecznione. Żołnierze od dźwigania ziemi nawozu na chłopskich noszach, belek i ciężarów byli
zbłoceni, zgrzani, brudni, a nade wszystko zgłodniali. Dano sygnał na spoczynek. Pozwolono z eść posiłek. Właśnie wiara siadła na ziemi i zabrała się do mantelzaków i manierek,
kiedy polem, po głęboko miękkich zagonach, przypadł w galopie oﬁcer z azdy Rożnieckiego. Szybki zdał raport dowódcy i co koń skoczy pognał na Puchały ku Michałowicom.
Sokolnicki spoko nie posilał się kromką chleba i kawałkiem zimnego mięsiwa. Poszukał
Olbromskiego oczyma i rzekł do niego:
— Jedź waćpan brzegiem olszyny i ba orów aż ku Puchałom. Bęǳie tam droga prowaǳąca na cmentarz. Ob edź cmentarz z tamte strony i wysuń się ile tylko można na dale w szczere pola, na owe nieznaczne wzgórki i na prost Raszyna. Patrz stamtąd pilnie
na wsze strony, a osobliwie w kierunku na Laski, na Janczewice, Lesznowolę. Skoro coś
ciekawego zobaczysz, leć ku mnie z raportem.
Rafał puścił konia we wskazanym kierunku i wkrótce był za cmentarzem. Grunt tam
był lże szy, przypiaskowy. Rola nie lgnęła uż, lecz nawet z lekka pyliła. Koń szedł po nie
ostrą ryścią, a w eźdźcu biła, ak spiżowy, przepotężny ǳwon na trwogę, rozkosz życia.
Siły w nim wszystkie wzmogły się i podniosły. Czuł w sobie ową rozkosz szczególną,
podnieconą aż do na wyższe kresy, rozkosz niebezpieczeństwa i zniszczenia, ak na widok pożaru w ciemną noc, który obe mie drewnianą wieś, słomiane, zwarte e strzechy
i oszalałych luǳi. Niby to est żal, strach, boleść, a w rzeczy radość niesłychana. Jęk luǳki
poda e duszy skrzydła, krzyk rozpaczy pod uǳa ą ak wicher ptaka, a widok wysokich,
krwistych kłębów dymu szelmowsko ą zaspoka a.
Pod karczmą zwaną Wygoda, na droǳe do Janczewic, tak samo ak i dnia poprzeǳa ącego stała konnica Rożnieckiego. Część e można było eszcze dostrzec pod lasem
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nadarzyńskim, za Sękocinem. Nie wiǳąc żadnego w te eźǳie ruchu i wyczekawszy
sporą chwilę Rafał posunął się dale , żeby z płaskiego wzniesienia szerze okiem sięgnąć.
W te same chwili konnica polska zaczęła wolno, wolno rozsuwać się szwadronami i cofać w kierunku Sokołowa, Komorowa, Pęcic. Dalekie barwy grały w cudnym słońcu
kwietniowym, w gęstym oparze wysycha ących ról. Raptem dymiące się słupy drgnęły,
akoby wpół nożem przecięte. Ogromny, błękitny kłąb wypadł znad szwadronów uchoǳących i wraz po nim cudnodźwięczny huk przeleciał nad okolicą niby drżący okrzyk.
Rafał roześmiał się wesoło. Zawołał prawie z rozkoszą:
— Aha! Nareszcie!
Drugi huk, trzeci. Potem dwa prawie ednocześnie.
— No! No! — wyzywał e kawaler. — Bĳ, bĳ!
Jak na zawołanie runęły: raz, dwa, trzy, cztery! Chwila ciszy — i znowu, a coraz
częście . Słupy błękitnego dymu i cudnie okrągłe albo wydłużone ego obręcze wzniosły
się ociężale w stronę Lesznowoli, linie azdy polskie łamały się szybko, łączyły ze sobą
i wciąż ustępu ąc szły miarowo w kierunku Pęcic. Olbromski u rzał Wygodę opuszczoną,
w płaskich polach. Wytężył w tamtą stronę wzrok i w dalekich oparach u rzał szarawe,
ruchome chmury. Zupełnie akby barǳo daleki las, porznięty w poręby, zbliżał się polami.
— Idą… — wyszeptał.
Serce w nim zadygotało na widok nieprze rzanych mas. Brzmienie słów bez sensu
i związku pływało koło uszu. Oczy nie mogły się dość napatrzyć. Nogi zdrętwiały tak
dalece, że nie mógł trącić konia ostrogą.
Pozostał na tym polu dopóty, aż konnica Rożnieckiego oddaliła się i stała w oczach
także wędrownym, szarym lasem. Strzały armatnie ucichły. Tylko owe linie stawały się
coraz barǳie awnymi. Wiǳiał uż dokładnie płonące linią migotliwą rządy bagnetów,
ruchy nóg, barwy… Jeźdźcy wysunęli się naprzód spomięǳy kolumn. Zrazu można było rozpoznać edynie maść koni, wkrótce ednak ukazały się barwy huzarów palatyńskich z kompaniami pandurów, z dwoma skrzydłami ka zerhuzarów pod woǳą generała
Schaurotha, a wreszcie brygada generała Spetha. Wszystka azda ostrym cwałem sunęła
ku Wygoǳie.
Rafał spiął Bratka ostrogami i co koń skoczy poleciał prosto ku olszynie. Zdumionymi oczyma szukał batalionów. Nie wiǳiał ich nigǳie. Dopiero przed samymi zaroślami
u rzał wyprostowane linie pośród drzew… W Falentach również nie było nikogo. Całe
mie sce spało w pustce i ciszy. Ani ednego człowieka… ǲiwnie bolesny żal tknął eźdźca… Koń ego leciał po stratowane , ǳiurawe od kopyt roli, do kolan zapada ąc w glinę.
Na droǳe błotniste mięǳy drzewami w pobliżu pałacu i rezerwy Sierawskiego, stał na
koniu Sokolnicki. Trzymał przy oczach perspektywę polową. Nie zwrócił na Olbromskiego uwagi, gdy ten stanął przed nim, z mistrzostwem i potężną siłą osaǳiwszy konia.
Koń ów chwytał dech ze świstem, a oﬁcer był w pocie. Czuł, że rana pod pachą i na boku
krwawi, że krew iǳie w bandaż obﬁcie. Był tak szczęśliwy…
Obok odprzodkowanych armat stali kanonierowie i pomocnicy, twarzami zwróceni
do swych ǳiał. Pierwsi dwa pomocnicy równo z wylotem, druǳy dwa równo z osią,
kanonierowie na prost grona, trzecia para pomocników równo z osią przodkary, czwarta
para o krok dale w stronę dyszla i piąta o krok dale . Jedenasty pomocnik stał z prawe
strony przy samym końcu dyszla. Nieruchome konie od armat i wozów, zwrócone w kierunku Raszyna, strzygły uszami. Zapalone powrozy lontów tliły się w ręku kanonierów
żywymi, mocnymi, kończystymi stożkami.
— Wiǳiałeś waćpan naszą konnicę? — zapytał Sokolnicki głosem grubym, bezczelnym w te ciszy i oczekiwaniu.
— Wiǳiałem, generale.
— W którym mie scu?
— Około karczmy, w mie scu rozstania się dróg, późnie w polu, gdy uchoǳiła na
Sokołów…
— Wszystka odstąpiła?
— Tak est, panie generale.
Sokolnicki przesunął lunetę w innym kierunku. Po chwili przytrzymał ą silnie ,
wreszcie od ął od oczu i złożył. Twarz ego była zamazana, akby przemarzła. Cmoknął
ustami… Oczy leniwie wlokły się po ǳiwaczne karykaturze wioski Falent, po rowach,
  Popioły, tom III



zasiekach, wilczych dołach, naprędce tu i ówǳie w ziemi wydartych i zarzuconych chrustem… Przeszły na zacza onych w lasku żołnierzy ósmego pułku, pierwszy raz do bo u
wieǳionych, szły po linii starych, pruskich karabinów z rozkołatanymi skałkami…
Jak grom runął w ciszę strzał armatni. Za pierwszym huknęło ich z ǳiesięć od razu.
Drzewa zatrzęsły się całymi pniami aż do korzeni, zadygotały ich nagie gałęzie i delikatne
bazie akoby piąstki wylękłego ǳiecka. Z Raszyna wybuchła naraz kanonada wszystkich
dwunastu ǳiał saskich Dyherrna, szwadronu artylerii Antoniego Ostrowskiego i kompanii Włoǳimierza Potockiego.
Sokolnicki skinął brwiami na Rafała i obadwa ruszyli środkiem drogi ku Falentom.
W linii mięǳydrzewne , idące przez groblę wprost na Raszyn, wiǳieli tyralierów polskich czyha ących na samym wybrzeżu bagna. Dym z Raszyna wywalał się uż nad asne
wody stawu i ciężkim cielskiem wpełzał mięǳy trzciny.
— Spróbu ą teraz leźć wprost przez błoto na Raszyn, z pola… Nie zna ą drogi… —
mówił Sokolnicki otrzepu ąc szpicrutą bryzgi błota ze spodni i ciżmów. — Przekona ą
się, że nie przelezą, bo to głęboko, a wtedy runą na nas w Falenty. Cóż ty w te zabawie
myślisz robić, mości ułanie? Skończyła się uż two a rola…
Pomimo straszliwego huku Rafał słyszał te wesołe drwiące słowa. Nogi pod nim drżały
ak wczora , kiedy to osłabł w lesie nadarzyńskim. Serce waliło z niepowstrzymaną siłą…
Tchu nie mógł złapać… Błysnęły białe zęby generała.
— Boisz się, kiedy strzela ą nie do ciebie. Nie lubisz tego? Cóż to bęǳie, eśli zapolu ą
na two e łydy?
— Nie bo ę się, generale! — krzyknął dumnie i hardo.
— A wiǳę.
Trzaska ący łoskot karabinowy wyrywał się spomięǳy grzmotu armat; huczał coraz
bliże i bliże , wzmagał się i potężniał tuż w dymie. Sokolnicki dźwignął się na strzemionach, przeciągnął ramiona…
W te same chwili na zakręcie drogi ukazał się adiutant i, salutu ąc w biegu, ukazywał
pole przed wioską.
Generał nie czeka ąc na ego słowo polecił:
— Plutonami!
Z echali oba z drogi wolno, noga za nogą zbliżyli się do batalionu Godebskiego. Wnet
usłyszeli komendę:
— Dwoma szeregami!
— Pluton!
— Tu !
— Cel!
— Pal!
Runęły pociski batalionowe.
Za chwilę dokoła eźdźców warknęły kule austriackie z daleka idące, ścina ąc gałęzie
olch i gwiżdżąc przeciągle po wodach. Sokolnicki w echał w szeregi ﬁzylierów i wesoło,
głośno zaczął sam komenderować trzaska ąc w powietrzu szpicrutą.
— Nabĳ!
— Do ładunku!
— Odgryź ładunek!
— W rurę!
— Za stempel!
— Przybĳ!
— Stempel na mie sce!
— Plutonami!
— Cel! Pal!
Wrzynał się swym koniem coraz głębie mięǳy szeregi rogatych czapek aż ku przodowi batalionu i podbrzeżu lasku. Rafał, zostawszy w tyle, wiǳiał go owianego błękitnym
dymem i pomimo strzałów huczących słyszał wciąż skróconą komendę:
— Nabĳ!
— Dwa!
— Trzy!
— Cztery!
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— Cel! Pal!
Rafał był w stanie niesłychanego podniecenia, ale uż nie drżał tak całym ciałem ak
przed chwilą. Mordowała go tylko edna myśl: czemu nie ma w ręku karabina? Mieć
karabin! Brać go do nogi, nabĳać, wznosić, na oko — i znowu, znowu, bez końca. Stać
w szeregu! Słyszeć rozkaz tego aśnie wielmożnego głosu ak gdyby rozkaz roǳonego o ca:
dwa, trzy, cztery!…
Wtem edno z drzew w lasku olszowym zaskrzypiało, akby e niewiǳialna siła zacięła do rǳenia u ziemi toporem. W te same chwili w rzadkie bagno palnął ciężar kuli
ǳiałowe , rozdarł e i wyrzucił w górę dwiema bryzga ącymi skibami akoby dwie potworne wargi. Tuż w pobliżu Rafała przeleciał potężny ziew powietrza i pocisk z ękiem
grzmotnął w groblę wywala ąc w nie ǳiurę.
Koń ułana trwożnie zadreptał na mie scu, stulił uszy i zatargał łbem.
W dymie, daleko, w polach, przez które niedawno leciał ego koń, Rafał u rzał na prost
siebie zionące ognie i wybuchy kłębów dymu. Ognie poziome i dymy, ognie i dymy. Po
każdym ogniu — słyszał huk tłukący tępo w ziemię, akby w nią waliła olbrzymia stępa.
Chaos otoczył mu głowę. Huk ze wszech stron…
Zbliża się, zbliża. Wiǳiało się, że za otacza ącym go laskiem ziemia raz wraz pęka i że
z e głębokie calizny wywala się ogień i dym.
Serce uspokoiło się i mie sce trwogi za ęło zdumienie. Ciekawość: co też z tego może
wyniknąć? co się eszcze stać może? — zagłuszyła wszystko. Naokół waliły się w bagno
olchy ścięte kulami.
Niewiǳialne siły ciskały konary, gałęzie, odszczepy, a nawet całe drzewa. W szeregach
ciągle rozlegał się ęk tak straszliwy, akby kogoś zarzynano nożem. Dym zasłaniał linie
piechoty. Rafał chcąc wszystko lepie wiǳieć tknął konia ostrogą i pod echał do armat.
Kapitan komendant leniwym krokiem przechaǳał się od ǳiała do ǳiała, które były ustawione o osiemnaście kroków edno od drugiego. Naczelnicy sekc ów stali przy
przodkarach mięǳy edną armatą a drugą.
Oﬁcer od wozów i ogniomistrze czekali na skinienie kapitana komendanta. W oddali
stały osiodłane konie kanonierów i naczelników sekcy nych.
Z dymu wy echał niespoǳiewanie Sokolnicki. Wyszukał oczyma Sołtyka i dał mu
rozkaz:
— Ognia!
Sołtyk grzmiącym głosem zawołał na swoich:
— Baczność!
Każdy drugi pomocnik lewy uderzył lont w lewe ramię dla strząśnięcia ostrza popiołu,
przeniósł go w wyciągnięte ręce o cztery cale przy końcu śladu prochowego…
— Pal!
Dotknęli lontami podsypki — i cofnęli się w swo e luki. Cztery ǳiała wstrzęsły się
i skoczyły w tył. Dym osłonił ich chmurą. Rafał słyszał tylko wokoło siebie komendy:
— Nabĳ!
— Za wycior!
— Przytka zapał!
— Po nabó !
I znowu:
— Wytrzy !
— Za stempel!
I znowu:
— Przybĳ!
— Pocisk w ǳiało!
Młody akiś oﬁcerek z twarzą surową i natchnioną, z okiem zimnym, schylał się nad
dioptrą.
— Na cel!
— Pal!
Migały w dymie wyciory, głowy kanonierów, w rogatych czapkach, obsługu ących
ǳiała, złote ha i akselbanty oﬁcerów w zielonych mundurach, drągi, uzbro enia —
i ognie. W to mie sce zaraz skierowały się kule austriackie dwunastu armat przednie
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straży generała Mohra. Od huku (gdyż i dwa granatniki polskie przy batalionie Godebskiego bić zaczęły) nastał w uszach ednosta ny dźwięk — akby człowiek latał w rozkołysanym ǳwonie. Bałwany dymu gęstniały wciąż, stały się z niebieskich bure, pełne saǳy
prochowe , która dusiła i wyżerała oczy. Znieruchomiały eźǳiec nie poruszał ani ręką,
ani nogą. Słyszał wokoło wołania i krzyki straszne. Nic ednak, nic nie mogło zepchnąć
go z mie sca.
Z nagła akiś żołnierz w bermycy z białymi kordonami znalazł się u ego strzemienia
i wzniósł na niego oczy przeraźliwe, tak ǳiko wywrócone, że Rafał ocknął się ak ze snu.
Tamten pchnął go kolbą karabina i wegnał mięǳy konie artylerii. Jeden z artylerzystów
w rozpiętym mundurze, spod którego ukazywała się skrwawiona aksamitna kamizelka,
wrzasnął na niego, inny podniósł szablę. Rafał zdarł swego konia i stępa po echał na prawo,
ale tuż o kilka kroków koń ego potknął się na leżących luǳiach.
Olbromski schylił się, żeby przez mrok dymu zobaczyć, co to za edni, gdy wtem koń
ego skoczył, cisnął się całym korpusem, akby przerażony okropnością widoku. Chrapnął
ak ongi zdycha ąca Baśka, wspiął się dęba i z wysoka runął na przednie kolana. Rafał
wyrwał nogi ze strzemion i zlazł na ziemię. Koń ego drżał cały. Kłęby ego kurczyły się,
skóra wytężała na nich. Pyskiem chwytał ziemię, a ęzorem lizał naokół przestwór. Wtedy
dopiero Rafał zobaczył, że ze zwierzęcia wypływa ą wnętrzności i krew się wali. Odszedł
stamtąd i nie wieǳąc zgoła, w akim posuwa się kierunku, brnął przed siebie. Za chwilę
znalazł się w szeregach woltyżerów. Uderzyły ego oczy znane mu barwy: żółte kołnierze,
żółto-zielone szli i zielone piórka na czapkach.
Stali w bagnie prawie po kolana. Nabĳali bez komendy. Strzelali. Rafał potykał się na
kępach, pniakach, gałęziach, właził na ciała zabitych i gnany siłą ciekawości przeciskał się
naprzód. Twarzy niczy e nie wiǳiał. Tak doszedł do plutonów, które biły się prawie na
oko. ǲiało się to o kilkaǳiesiąt kroków przed nim. Dym nie pozwalał nic wiǳieć. Przy
każdym tęższym drzewie czaił się człowiek, nabĳał, strzelał, nabĳał, strzelał.
Rafał chwycił karabin leżący na ziemi i stanął w szeregu.
— Równa się! — krzyczał wciąż młody oﬁcerek usiłu ąc sformować tu kolumnę
i ruszyć z nią naprzód.
Starania ego szły na marne. Luǳie walili się co chwila. Kule rznęły ak grad. Spomięǳy drzew wynurzyli się żołnierze o twarzach bladych, z wystraszonymi oczyma. Były
to bataliony Wukasowicza pod dowóǳtwem pułkownika barona Pabelkovena. Zwartym
szeregiem, ile było można wśród drzew, walili naprzód. Rafał w osłupieniu patrzał na ich
wysokie czapy i skrzyżowane na piersiach białe pasy.
— Toż, u pioruna, oni… — tyle zdołał pomyśleć.
Na widok wrogów żołnierze batalionu Godebskiego chwycili broń i rzucili się naprzód. Rafał ogarnięty szałem szedł z nimi.
Napadli na piechotę Wukasowicza z chłopską furią. Kłuli bez sztuki wo enne , po
chamsku, bagnetem, bili kolbami…
Rafał, nieumie ący robić bronią, chwycił starą pruską landarę za koniec lu i zaczął
prać co siły w ramionach. Za nim to samo uczynili inni. Wiǳąc koło siebie kupę ął nie
komenderować, lecz przewoǳić, ako szlachcic chłopom na pożarze: — A bĳże! A dyć
to Niemcy! A nie da ta się! — Wbĳali się w szeregi na eżone skrwawionymi bagnetami,
rzucali się na lu ocieka ące krwią.
Krótko trwało ich męstwo. Za chwilę musieli ustąpić. Żołnierz austriacki szedł na
nich z wyniosłości w nizinę, szedł kolumną liczącą trzy tysiące chłopa, zwartą i grubą.
Były to bataliony Weidenfelda, batalion Dawidowicza i pułk siedmiogroǳko-wołoski.
Woltyżerowie uchoǳili brnąc coraz głębie w ba ora, odbĳa ąc się, odstrzeliwu ąc,
trupami zaścieła ąc pole. Austriacy wbĳali się w lasek olszowy potężną masą i zagarniali
cały. Fizyliery polskie szły w tył coraz bezładnie . Panika padała na nich z wolna ak rzęsisty
a stale wzmaga ący się deszcz. Darmo szablami oﬁcerowie pęǳili do bo u. Nadaremnie
z gołą szpadą w ręce parł ich swym koniem Godebski…
Rafał znalazł się w truchle ącym tłoku, zbitym w masę, gniotącym człek człeka. W pas
brnęli w rudawicy ku grobli stawu, swarząc się uż mięǳy sobą. Kiedy wydostał się na
twardsze mie sce i przetarł oczy, u rzał przed sobą szlak ku grobli, na którym stał niedawno z generałem. Teraz walił się nań zdemoralizowany batalion. Wprędce napełnili te
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Przywódca, Żołnierz

mie sca chargocząc, gada ąc, w kupę zbici. Armaty huczały przed nimi. Kule bluzgały po
wodach stawu i kosiły żółte trzciny.
Wtem od strony Raszyna pędem nadciągnął huﬁec ezdny. Przewoǳił mu książę
Józef.
Za nim echał Pelletier i kilkunastu adiutantów. Rafał poznał ich wszystkich oczyma,
nie myśląc wcale o tym, kogo wiǳi. Baczył tylko na to, żeby nie być zepchniętym do
stawu.
— Anizetka, Szpilka… — myślał przypatru ąc się im przez małą chwilę.
Książę mierzył rozgromiony batalion ognistymi oczyma. Żołnierze wiǳąc go poczęli się opamiętywać, ako tako formować i zwracać ku olszynie. Wóǳ zsiadł z konia
i nie wy mu ąc z ust krótkie fa eczki brûle-gueule stanął pośród żołnierzy. Od pierwszego
z brzegu wziął z rąk karabin i zawołał:
— Za mną, bracia!
Żołnierze wydarli się masą z gęstego błota i ruszyli ak eden. Wpadli na piechurów
austriackich z furią, z wściekłością, z szaleństwem, tak nagle, akby wyrośli z ziemi czy
wypadli z zasaǳki. Książę szedł w szeregu walcząc ak prosty żołnierz. Nigdy furia bo owa
nie była wściekle sza. Pierwsze szeregi austriackie wgniotły się w następu ące i wdeptywały
e w bagno. Nie było mie sca na bitwę. Kto był na placu, musiał zginąć. Sami oﬁcerowie
austriaccy, żeby zyskać mie sce, musieli wydać tylnym szeregom kolumny rozkaz odstąpienia. W kilka chwil lasek olszowy został zdobyty aż do wioski. Tam także wrzała
straszna walka. Austriacy wǳierali się na oszańcowane chałupy, zdobywali każdą piędź
ziemi, każdy rów, zasiek. Z góry, z pułapów, zza desek, zza węgłów, z ǳiur, szczelin raził
ich nieustanny grad kul. Ale uż z trzech stron, od Puchał, z pola i od strony Jaworowa,
wioska była osaczona. Cały drugi pułk piechoty szedł na nią głębokim szykiem.
Rwano uż deski rękoma, ru nowano zasieki, wyciągano dyle. Książę Józef wezwał
przez adiutanta Krasińskiego pierwszy batalion pierwszego pułku, który pospołu z artylerią strzelał bez przerwy, i dwunastu kompaniami natarł na oblega ących wioskę. Szedł
w pierwszym szeregu porucznik Skrzynecki. W ciągu kilku minut oblega ący zostali
spęǳeni bagnetem i wyrzuceni w pole. Zarazem trzy lekkie armaty, przyprowaǳone
do Falent z Raszyna, wzmogły ogień artylery ski. Fizyliery zamknięte w wiosce, którymi
kierował sam Sokolnicki, pozdrowiły księcia okrzykami chwały.
On siadł na koń i otoczony swym sztabem prze eżdżał wśród szeregów. Teraz rezerwa
wysunęła się naprzód, ǳiewięć ǳiał stanęło razem i poczęły spod dworu w Falentach bić
nieszczędnie.
Książę cofnął się do głównego swego stanowiska w Raszynie. Gdy z wolna echał
przez groblę, kule świstały koło niego ak grad. Sokolnicki polecił umocnić pod ogniem
nieprzy acielskim zburzone oszańcowanie Falent i formował znowu swo e trzy bataliony,
żeby, w myśl te same co rano zasady, szczęǳić żołnierza. Ale kiedy to spełnił i kiedy
infanteria austriacka cofnęła się w pola, sypnął się na ego piechotę i artylerię grad kul
sześciofuntowych.
To nadchoǳący korpus armii austriackie , a mianowicie pierwsza ego brygada pod
generałem von Civalard i Pﬂacher wzmocniła przednie straże Mohra. Waliły teraz dwaǳieścia i cztery armaty, sześć nowych batalionów przyłączyło swó ogień do dawnych
pięciu. Odpowiadało im ǳiewięć tylko armat. Rafał był w ich pobliżu. Słyszał hurgot
tacza ących się, spracowanych ǳiał. Cała bateria wiła się teraz w kurczach śmiertelne
pracy, miotała ak skorpion w środku ognia. Ułan drżał nie ak na początku bitwy, ale
ak wówczas, gdy szukał zabite Heleny. Wrzaski rannych, ęki, wołania o pomoc, płacz
i skomlenie zabiły ego duszę. Ściska ąc sobie głowę słaniał się z mie sca na mie sce. Ktoś
z artylerzystów kazał mu nosić wiadrem wodę, więc ą przydźwigał kilkakroć. Kiedy po
raz trzeci biegł do zalewiska w olszynie, tuż o kilkanaście kroków od niego wyleciał w powietrze keson prochowy. Słup ognia porwał w górę i roztrzaskał o ziemię zielone złomy,
zabite konie, rozrzucił koła, postronki, chomąta. W ogniu luǳie poparzeni ęczeli. Jeszcze Olbromski nie zdążył nabrać wody w wiadro, kiedy wybuchnął drugi wóz. Za chwilę
trzeci… Jakiś kanonier w dymie krzyczał:
— Granatnik zbity na ziemię!
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Straszny trzask granatów rozlegał się w tym mie scu. Wyrwana ziemia, lecąc w wybuchu powietrza, grzmotnęła Rafała w plecy i rzuciła w błoto stratowane drogi.
W głuchym półomdleniu leżał wciąga ąc w płuca wolnie sze od dymu przy same ziemi
powietrze.
Coraz bliższe wybuchy dymu z kilku i kilkunastu naraz strzałów odtrąciły bataliony
polskie. I oto z nagła ucichły. Lecz w te że same chwili wyszły z kłębów bure saǳy
nieprze rzane szeregi piechoty.
Lasek od strony Puchał znowu dostał się w ich posiadanie. W pobliżu drogi wrzała
walka na bagnety.
Sokolnicki, w ciągu całe bitwy kry ący żołnierza za lichymi osłonami, i teraz połowę
swe siły wtłoczył do zabarykadowane wioski. Rezerwę krył mięǳy nią a dworem, a batalion Godebskiego w lesie. Artylerię trzymał wciąż na droǳe i całą baczność zwrócił na
obronę i bezpieczne posiadanie odwrotu przez groblę. Cały teraz nacisk artylerii austriackie wywarł się na wioskę. Kiedy piechota Mohra powtórnie wǳierała się do głębi lasku,
targa ąc bagnetami piechurów Godebskiego, armaty austriackie poza plecami te piechoty zwrócone zostały paszczami na wschód, prostopadle do Wielkich Falent, i poczęły bić
w resztki siedlisk wieśniaczych.
Rafał traﬁł tam właśnie pospołu z kolumnami zosta ącymi pod woǳą Sierawskiego.
Gruchnęła w tłumie wieść, że Godebski usunięty został z pola z raną śmiertelną i że
go cnotliwy Fiszer zastąpił.
Nie wieǳieć kiedy, wraz z tłumem znalazł się ułan mięǳy stodołami. Odetchnął.
Nie było tu takie ulewy pocisków. Do czasu… Na powałach chat, w stodołach, za wyrwanymi wrótniami sieǳieli, stali, klęczeli i leżeli żołnierze, odpiera ąc strzałami szturm
infanterii austriackie uderza ące na wioskę z południa. Jeszcze starczyło na pewien czas
ładunków. Każdy żołnierz wypalił ich po sześćǳiesiąt. Gdy kule armatnie rozwaliły którą
stodołę, powyciągały z węgłów e belki, wyważyły przyciesi, wyrwały z ziemi słupy, żołnierze przenosili się kupą do drugie , do trzecie , włazili na wierzch obdartych chat i bili
znowu. Sokolnicki formował sam partie. Był wciąż na środku drogi wioskowe i dyrygował obroną. Wiǳiał stamtąd przez tylne, północne, odsłonione prze ście swą świeżo
złożoną rezerwę, do czego znowu powrócił, i artylerię. Pewna partia żołnierzy nosiła wciąż
wodę w konwiach, wiadrach, lusofach i zalewała wzniecone pożary. To tu, to tam buchał
ogień. Gdy artyleria wystawiona na ogień cofać się zaczęła za pałac, ku grobli, cała siła
dwuǳiestu czterech armat napastniczych buchnęła w Falenty.
Piekielny zaczął się ogień.
Belki, krokwie, łaty trzeszczały i łamały się, darły na szczapy i wióry. Ściany wyginały
się i waliły na ziemię ak długie. Od pożaru ratował mokry gnó i ziemia… Tworzyła się
kupa ruin drewnianych, zlanych krowieńcem, stos spiętrzony wywróconych domostw.
Za nim stawali wnet żołnierze i razili eszcze wroga sto ącego w polu i sunącego wciąż
naprzód z południa i wschodu.
Rafał pod ął karabin zabitego grenadiera, przypasał ego ładownicę i zachyliwszy się
pod sterczącą ścianę zaczął nabĳać i walić. ǲika żąǳa w nim biła ak ten nabó w rozpalone luﬁe. Zapomniał, gǳie est i co się z nim przytraﬁa. Chwilami mu się zdało, że
bĳe w kufę wilka w śnieżnym parowie i ma wszczepione w piersi ego pazury.
Słyszał głos Sokolnickiego zachrypły:
— Podsypu , bracie, podsypu ! Ładunków nie gub! Mocno przybĳ! Nie żału ! A zasie,
pludry! Tuś to przywędrował, niemiecki ry u! Two a tu ziemia, złoǳie u? Bĳ, braciszku,
eden z drugim, nie żału !
To tu, to tam wzmagał się wrzask niebezpieczeństwa, okrzyk rozpaczy. Zaczęły padać
w wioskę, a racze w zdruzgotane e gnaty, płonące bomby moźǳierzowe. Bomby te
w chwili pęknięcia na ziemi albo w powietrzu miotały ogień we wszystkich kierunkach.
Były to wielkie wydrążone kule z żelaza, napełnione prochem. Miały w sobie otwory
zabite czopami, długimi blisko na ćwierć łokcia, w których mieściły się tule e napełnione
materiałami palnymi.
Ogień obe mował stosy drzewa, mundury żywych i zabitych. Zalewano go, duszono
nawozem, ale bomby zaprawne sztucznymi ogniami szły coraz gęście akoby stada ognistych ptaków. Zapalała się i gasła wioska Falenty w stu naraz mie scach. Szerokie żagle
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płomienia widać było na przoǳie i w tyle, ponad głowami i u stóp. Kule ośmiofuntowe
łamały resztki rumowia.
Sokolnicki wy ął okrągły zegarek, roze rzał się wokoło. Wytarł pięściami oczy pełne
piachu, dymu, saǳy. Odsapnął z głębi piersi. Strzepnął palcami. Była blisko goǳina piąta
po południu. Na bliższemu z oﬁcerów rzekł z cicha, nad uchem:
— Batalion w tył… prawym skrzydłem… Marsz…
Woltyżerowie wynurzyli się z ognia i dymów. Byli czarni, okopceni, z tlącymi się
mundurami. Przez północne wy ście z wioski tłoczyli się na drogę pod pałacem. Z trudem
formowali oﬁcerowie sekc e i pancerzowe roty z boku armat.
Sołtyk otrzymawszy rozkaz wołał w dymie ochrypłym głosem:
— Baczność! Ognia w odwoǳie! Półbateriami! Marsz!
Wozy dostatkowe weszły na groblę pod osłoną dwu batalionów, zbitych w kupę i wypartych z olszowego lasu. Bataliony te wciąż szarpały się z nieprzy acielem. Pierwsza półbateria, złożona z trzech armat i granatnika, wyszła z dymne askini i przez zawady rannych, przez kupy zabitych cofała się w tył, aż do linii wozów. Tam stanąwszy przysposobiła
się do dawania ognia. Druga półbateria, złożona z trzech ǳiał (gdy dwa zdemontowane
i rozbite zostały na placu), z pośpiechem dążyła do pierwsze .
Huknęły eszcze strzały… Armaty kole no wchoǳiły na groblę. Za szprychy, za osie
i grona ciągnęli e żołnierze piechoty pospołu z rannymi końmi. Większość kanonierów
czynnych upadła pod kulami silnego nieprzy aciela. Czerwone akselbanty zarumieniły
drogę falencką. Zielone kurtki zasłały ą ako wiosenna murawa. Z koni ledwie połowa
została.
Sokolnicki, uwiadomiony, że i Fiszer z ranami wyniesiony został za groblę, sformował
zǳiesiątkowany Godebskiego batalion. Stanął w szeregu i, niezłomną piersią zatarasowawszy dostęp, osłaniał odwrót armat. Żołnierze ego szli nie tylko przez groblę, ale
i obok nie , wskroś bagien, po pas zanurzeni. Nieprzy aciel walił się za nimi krok w krok,
szedł w ich tropy tym samym ba orem. Tu, wśród pniaków, suchych chrustów, w zeszłorocznych kępach trzcin, zaczął się bó na śmierć i na życie. Ci, którzy szli groblą, wspierali
walczących. Cały zastęp był skrwawiony, mokry i rudy od błota.
Rafał z innymi osłaniał armaty. Ziemia waliła się ogromnymi skibami z rozgniecione
grobli. Drzewa w eżdżały w bagno Rawki, gdy koła armat wytłoczyły z grobli ich korzenie.
Trzeba było co chwila wywlekać te koła z rozpadlin gruntu i z am nagle powstałych, pchać
i dźwigać spiże co tchu w piersi a siły w ramionach.
Po wielkim truǳie dosięgli nareszcie twardego wybrzeża przed kuźnią raszyńską.
Stamtąd same uż konie pociągnęły dale ǳiała. Spycha ąc piechurów austriackich
w bagno, łamiąc się z nimi oko za oko, ząb za ząb, wychoǳiła na suszę piechota i dążyła
pod kościółek.
Nieprzy aciel przeǳierał się tą samą drogą. Ale teraz wszystkie siły polskie miał przeciwko sobie. Dwanaście ǳiał baterii saskie , armaty Włoǳimierza Potockiego i trzynasta
kompania artylerii piesze Ostrowskiego stanęły na szańcu za kościołem, na polu od strony Michałowic i nad stawem od strony Jaworowa. Wszystkie paszczami zwróciły się na
groblę. Żołnierz austriacki musiał przebyć wąski e przesmyk. Toteż na cięższa tuta wywiązała się walka.
Armatom polskim barǳo niewiele szkoǳiły baterie Mohra, Civalarda i innych, ustawione w nizinie falenckie , za groblą. Tymczasem każdy pocisk polski, rzucony wzdłuż
grobli z raszyńskiego wzgórka, wyrywał istne askinie w zwartych szeregach idące piechoty.
Kościółek, otoczony czworobokiem muru, i domostwa z cegły przy placu kościelnym
służyły za doskonałe schrony dla piechoty polskie . Na grobli z wolna wyrastały wzgórza rzuconych śmiertelnym pokotem polskich chłopów zza Pilicy, Rusinów, Czechów,
Słowaków, Węgrów, Cyganów, Wołochów…
Woǳowie polscy stanęli przy armatach. Książę Poniatowski choǳił od edne do
drugie , pracowicie, zimno i umie ętnie celu ąc. Co chwila słał adiutantów w stronę Michałowic i w stronę Jaworowa, gdyż na obudwu tych punktach ǳiała tęgo grzmiały.
Wieści wciąż były pomyślne, nigǳie nieprzy aciel błota nie przebył.
Już się wczesny, wiosenny wieczór nachylał, kiedy infanteria Wukasuwicza przez
wzgórza zabitych na grobli wtargnęła na brzeg raszyński. Ale potężne natarcie batalionów
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Sokolnickiego, wypoczywa ących za kościołem, zepchnęło ą znowu z grobli i wzgórza.
Z podwó ną mocą zaczęły pracować armaty, dym zasłonił wodę asnego stawu, groblę,
drzewa i biedną przydrożną osadę.
Noc zapadała, a wciąż eszcze wyziewały śmierć zdyszane i rozpalone spiże. Dopiero
gdy ciemność nastała zupełna, wolno, wolno przestały szczekać.
Dogasała łuna nad zgliszczami Falent. Jęki wieczorny powiew niósł z grobli, z bagien,
z wybrzeża. Mgła biała, pełznąc powoli znad suchych trzcin, powłóczyła te głosy śmierci
niby całun dobrotliwy.
Na grobli trupem legły dwa tysiące Austriaków, a tysiąc z górą naszych skonało w falenckie olszynie.
Noc uż była głęboka, gdy Rafał wydostał się z walczących glidów — w potarganym
mundurze, bez czapki, mokry aż do ramion. Szedł na oślep przez zorane pola w stronę
Opaczy. Zdawało mu się, że tam eszcze zna ǳie swe wczora sze legowisko. W Raszynie
nie było gǳie postawić nóg, nie tylko przytulić głowy. Wiǳiał odchoǳąc, ak do kościoła
i domostw znoszono rannych. Na polach przy droǳe pokotem składano trupy.
Olbromski cały był w ogniu.
Szarpała go wczora sza rana. Teraz dopiero czuł stłuczenia od pchnięć bagneta. Płomienie miał w oczach i w głowie, a ednak zimno go trzęsło. Wlókł w sobie śmiertelne
cierpienie, dźwigał w zamkniętych oczach widok całego tego pola, miał w ramionach
ruchome kupy ciał na grobli…

 
Po nocy, spęǳone w puste szopie na żydowskim przedmieściu Warszawy — a w pobliżu
szubienicy mie skie , Rafał ocknął się nade dniem. Szopa stała z dala od drogi, usłyszał
ednak szczęk i turkot idących armat, taborów, piechoty. Wylazł ze swego legowiska
i dopytał się u idących piechurów, że to nasi odstępu ą na całe linii. Ogarnęło go tępe
zdumienie. Kiedy na początku te nocy odchoǳił z Raszyna, cała armia kipiała od dumy
z odniesionego zwycięstwa! Teraz ze wszystką swo ą siłą uchoǳiła z placu! Jakże straszliwie
dudniły armaty na te nocne droǳe odwrotu! Jakże ciężki, znużony i grobowy był krok
ustępu ącego żołnierza!
— Sasi uszli! — tłumaczono Rafałowi z szeregów.
— Niemiec Niemcu brat!
— Podłe psy saskie! ze środka bitwy w tył poszły…
— Tysiąc dwieście głów, stu pięćǳiesięciu huzarów, dwanaście armat, wszystkie swo e
trzy bataliony zebrali w kupę i uszli…
Rafał wmieszał się w szeregi i pociągnął z nimi. Po droǳe rozpytywał się wciąż o brygadę Sokolnickiego. Dopiero rankiem powziął wiadomość, że ten generał mianowany
został naczelnikiem lewego skrzydła i że osłania niziny Powiśla od strony Wilanowa za
Czerniakowskimi i Mokotowskimi rogatkami. Olbromski z małym odǳiałem piechoty,
który brnął samopas, powlókł się za okopami w tamtym kierunku.
O świcie dał się słyszeć daleki ogień tyralierski. Przemknął w ranne mgle akiś odǳiałek konny i z echał w nizinę wilanowską. Na wzgórzu w okolicach Mokotowa zaczepiła Rafała straż gwardii obywatelskie i z wielkimi, ceremoniami powiodła do oﬁcera
komenderu ącego wartą. Stary ów wiarus na pytania Rafała o generała Sokolnickiego nic
pewnego powieǳieć nie chciał i kazał mu czekać w obozie gwardii na skra u Łazienkowskiego parku. Wyrosło tam istne miasteczko, wzniesione poprzedniego wieczora. Ze
stołów, drzwi, okiennic, ławek i stołków pobudowali obrońcy miasta roǳa chatek, szałasów, namiotów, a przede wszystkim kuczek. Spali w tych schroniskach nie tylko sami, ale
i ich roǳiny, które przyniosły im zapasy i napo e. W chwili gdy Rafał nadszedł, gwardia
uż była wstała, przebuǳona naǳwycza niedelikatnie przez pułkownika Łubieńskiego
i ego adiutanta Rokickiego.
Dowódcy ustawiali w szyku bo owym rozespanych mieszczan, gdyż od strony Piaseczna słychać było coraz bliże strzały karabinowe. Rafał zatrzymał się w ednym z przygodnych szałasów, usiadł tam w kucki pod nakryciem drzwi wyrwanych skądś z zawiasami i zapadł w stan drzemania. Po dniu wczora szym miał wciąż eszcze huk w głowie.
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Z krótkiego snu wyrwało go silne targnięcie za ramię. Jakiś nieznany mu oﬁcer buǳił
go i wołał do generała.
Sokolnicki stał niedaleko na koniu. Był schlastany bryłami gliny do galonów i kity na
czapce. Ciżmów i amarantowych spodni nie widać było pod błotem. Twarz miał czarną
i posępną od znużenia. Koń ego cały był w pianach. Para szła z niego.
Gdy Rafał przybiegł do strzemienia z ukłonem, generał zażartował:
— Tak to się sprawiasz, panie adiutancie? Po szałasach te babskie piechoty muszę
cię szukać! Co za czapkę masz na głowie?
— Panie generale… czapka spadła na grobli, gdyśmy dygowali armaty. Pod ąłem
pierwszą z brzegu na szosie, w nocy. A konia mi zabito koło Falent. Jestem niezdrów…
— Ech, piecuchy! czy dostałeś co nowego w lasku?
— Zda e mi się, że mię szturchano, ale dokładnie nie wiem, gǳie i kiedy…
— Cóż myślisz robić?
— Muszę poszukać schronienia, bo mi trudno stać na nogach.
— No, radź sobie, ak umiesz.
— Panie generale…
— Czegóż eszcze!
— Czy, gdybym wyzdrowiał, mogę mieć naǳie ę służby pod ego rozkazami?
Sokolnicki pomyślał przez chwilę, obe rzał go od stóp do głowy i rzekł niechętnie:
— Możesz zgłosić się do mnie. Tylko nie piechotą. Pomyśl o dobrym koniu i lepszym
uniformie. Może się zna ǳie dla ciebie mie sce adiutanta.
Rafał poǳiękował mu ukłonem i spo rzeniem. Generał w tłumie oﬁcerów popęǳił
w kierunku Mokotowa.
Olbromski ze zǳiwieniem dowieǳiał się, że to uż popołudnie. Mówiono w szeregach
gwardii o zawieszeniu broni. Nie ma ąc tu co czynić, struǳony ułan poszedł wprost przez
park Łazienkowski ku miastu. Minął noga za nogą dolne ale e, wszedł na górną i obok
drewnianych domków brnął po błocie. Często przystawał, opiera ąc się o drzewa. Kiedy
wszedł w miasto, był tak osłabiony, że wciąż przysiadał na ziemi. Wspominał sobie to
głód, to pragnienie, ale przede wszystkim miał w oczach i myśli wczora sze pole. Blisko
trzy dni nie adł.
Kiedy ostatni raz dźwignął się z ziemi i podniósł oczy, u rzał przed sobą żelazną kratę
ogrodu, przerzucone przez nią suche eszcze, poplątane badyle ǳikiego wina, a w głębi
ogrodu ont pałacyku i balkon. Stanęły naprzeciwko ego oczu drzwi zamknięte, okna
z zapuszczonymi ﬁrankami, kamienne schody z lewe strony balkonu, byliny zeszłorocznych kwiatów na klombach…
Wsparł się piersiami i ramieniem na tępych grotach żelazne balustrady ogroǳenia
i patrzał uważnie w to mie sce. Tu za lustrzanymi drzwiami rozlegał się szelest sukni
Heleny de With. Tu szemrały pod atłasowymi stopy małe ziarenka piasku, zaniesione
przez wiatr na gładkie skrzyżale z marmuru, gdy zstępowała cicho ak duch. Prawdaż to,
o mocny Boże, że uż e nie ma?… Serce tłukło się o żelazne kraty, przy których biło
niegdyś w oczekiwaniu. Żelazne szczeble okryła ruda rǳa. Rygiel furtki był zasunięty, na
ścieżce leżały badyle i czarne liście. Na szybach, na stopniach ganku, za nieruchomymi
ﬁrankami gniło niezbłagane i niezłomne milczenie.
Ulicami ciągnęły podwody chłopskie, zwożące do Warszawy w gno nicach i drabinkach rannych spod Raszyna i spod Piaseczna. Gdy szpitale były uż przepełnione, mieszkańcy zabierali do swoich domów nieszczęśliwych, odstawionych częstokroć bez żadnego
opatrzenia, w opłakanym stanie.
Jakiś odǳiałek gwardii spostrzegł Rafała przytulonego do kraty ogrodu i zabrał go
ze sobą. Ranny poszedł bez oporu. Na pytanie, czy nie ma w Warszawie roǳiny, krewnych, zna omych, nie umiał odpowieǳieć, przytłoczony mocą ostatniego wzruszenia. Ale
wreszcie przypomniał sobie dom księcia Gintułta i prosił, żeby go tam odprowaǳono.
Brama pałacowa była otwarta, a na podwórzu stało kilkanaście chłopskich furmanek.
Chude konięta chrupały obrok w torbach i siano w półkoszkach tuż pod oknami. Główne we ście, dawnie szczelnie zawsze zamknięte, teraz rozwarte było na ścieża . Rozmaici
uboǳy ludkowie wchoǳili i wychoǳili tamtędy. Kiedy dwa gwarǳiści wprowaǳili
Rafała do przedsionka, na ich spotkanie wyszedł stary kamerdyner z Grudna. Nie poznał
wcale Rafała i za ął się nim z ledwie ukrywaną niechęcią.
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W salonach dolnych i w przepyszne bibliotece stały teraz łóżka, łóżka i łóżka, ak
w szpitalu, a na nich stękali ranni. Ciche, wykwintne pokoiki, zamienione na sale operacy ne, zalane były kałużami krwi, pełne straszliwych krzyków luǳi operowanych na
trzeźwo, wĳących się w konwuls ach pod piłką i lancetem. W innych dogasali z ękiem
kona ący. Kilku młodych chirurgów w krwawych koszulach uwĳało się mięǳy łóżkami.
Za nimi nosił wodę w miskach, ręczniki, gąbki, przyrządy operacy ne stary, na pół oślepły Andrze . Rafał wiǳiał to wszystko akby we śnie. Posaǳony na krześle w ednym
z przyległych poko ów, oparł głowę o ścianę i śnił na awie o pustym domu Heleny de
With.
Wiosenne słońce płonęło. Potok światła wlewał się do ogrodu. Długa uliczka wysychała w tym blasku i dymiła się od wiosennego, przedwieczornego czadu.
— Oto eszcze eden ranny… — wyszeptał akiś głos we drzwiach poko u.
Rafał dźwignął ciężką głowę i skierował oczy w to mie sce. We drzwiach stał książę
Gintułt. Ranny poznał go barǳie po wzruszeniu całego swego ciała, po drżeniu serca, po
dreszczu rąk i nóg niż zamglonym wzrokiem. Książę zmienił się prawie do niepoznania.
Ciemnoszara twarz porznięta była bruzdami, oczy skryły się pod osłoną powiek. Zęby
powypadały, a ostatni z nich sterczał zabawnie na przoǳie.
Książę Gintułt zbliżył się do Rafała i długo patrzał nań z odcieniem zdumienia.
— Przecie to est Rafuś Olbromski… — rzekł wreszcie z cicha do swego starego sługi.
Andrze chwilę łypał oczyma, zanim zdołał wykrztusić:
— Ale co też to książę pan!… Przecież to akiś oﬁcer.
Rafał dźwignął się ze swego mie sca i wyciągnął do księcia rękę.
— Rafuś! na miły Bóg… Więc i ty mięǳy wo aki? No, chwałaż Bogu, żeś żywy i żeś
się pod ten dach dostał. Andrze ku! żywo, żywo, da cież mu osobny pokó , ten, w którym
mieszkał swego czasu.
Ranny znalazł się wkrótce w dawnym swym łóżku. Chirurg opatrzył ego starą ranę
na nowo, przemył, oczyścił i zalepił świeżo otrzymane pchnięcia, kazał mu dać posiłek
i ułożyć do snu.
Rafał ocknął się dopiero naza utrz rano. Okna były uż półuchylone. Stary Andrze
w swych pantoﬂach z żółte skóry bezdźwięcznie sprzątał w poko u.
Rafał czuł się daleko lepie . Miał wprawǳie eszcze ból głowy, ale uż ani śladu wczora szego ucisku. Andrze patrzał na niego uważnymi oczyma i zginał sztywny kark w łaskawym ukłonie. Wkrótce nadszedł książę z chirurgiem. Kiedy ostatni opatrywał rany,
Gintułt siadł w nogach Rafałowego posłania i przypatrywał się obo ętnie tym czynnościom. Chirurg wnet wyszedł ozna mu ąc, że chory za dwa, trzy dni bęǳie mógł wstać
z łóżka.
— Cieszę się — rzeki Gintułt — że nie esteś cięże chory, gdyż w takim razie musielibyśmy się zaraz rozstać.
Rafał nie zrozumiał.
— Będę zmuszony wy echać z Warszawy — ciągnął książę — a chciałbym mieć w tobie towarzysza podróży.
— Niestety, estem teraz skrępowany służbą żołnierską. Skoro tylko wyzdrowie ę,
muszę się udać do obozu.
— Tam właśnie i a podążę.
— Książę pan wstępu e do wo ska?
— Aha.
— Jakże się cieszę!
— Nie masz czego… Ja nie z chęci walczenia z Austriakami idę do obozu. Powinien
byś mnie rozumieć. Idę spełnić powinność… Nie wiem, czy z tobą mogę mówić eszcze
ak dawnie . Postąpiłeś ze mną tak ǳiwnie… wy echałeś bez słowa ozna mienia.
Olbromski posępnie milczał.
— Przyszedłem tuta nie po to, żeby ci robić akiekolwiek wymówki. Bóg z tobą. Rad
estem, że wracasz do zdrowia.
— Nie mogę wypowieǳieć w te chwili wszystkiego, co mię skłoniło wówczas do
nagłego wy azdu — to tylko wyznać estem zdolny…
— Nie trudź się.
— O ciec mię wezwał…
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Gintułt uśmiechnął się pobłażliwie.
— O ciec pisał tu do mnie po twym wy eźǳie, zasięga ąc wiadomości, gǳie esteś.
Rafał zamilkł. I książę sieǳiał w milczeniu.
Po akimś dopiero czasie rzekł:
— Nieraz wspominaliśmy cię z mistrzem katedry…
— Czy przebywa tuta ma or de With? — spytał bezczelnie Olbromski.
Książę podniósł na niego blade oczy i rzucił wzgardliwe słówko:
— Nie.
— Gǳież est?
— Przed Bogiem. Mistrz katedry zginął.
— Walcząc z nami!
— Jeżeli wieǳiałeś o tym, to dlaczego truǳisz mnie i siebie niskim kłamstwem?
— W akim celu książę pan uda e się do obozu? — wykrętnie spytał Rafał.
— W celu przypatrywania się, ak to mam zwycza , biegowi rzeczy luǳkich.
— ǲiwny cel… W chwili nieszczęścia kra u… — mówił Rafał ze spuszczonymi oczyma.
— Tak sąǳisz?
— Wczora byłem w bitwie. Wiǳiałem, że tam nie ma mie sca na badania rzeczy
luǳkich.
— Nie ma?
— Można tam przynieść duszę swą i ciało z wiarą w skuteczność bo u. Wtedy się est
potrzebnym. Kto by szedł po to, żeby patrzeć, ak inni umiera ą…
— Jeśli mię pamięć nie myli, można dostrzec eszcze edno mie sce w bitwie, właśnie
dla siebie.
— Nie rozumiem.
— Bo też złym byłeś uczniem, twardego byłeś karku i zmysłowych oczu.
— ǲiś estem żołnierzem i za edyną cnotę uzna ę i wyzna ę niezłomne męstwo.
— Mówisz też ak żołdak.
— Każdy ǳiś człowiek na te ziemi powinien być żołnierzem. Wiǳiałem, ak generał
Sokolnicki po żołniersku stał piersią całą naprzeciwko wroga.
— Wiǳisz, bracie, a estem ten, który o wszystkim i o tym męstwie Sokolnickiego
chce mieć swó własny sąd, wyważony z sumienia.
— Nie pora na to.
— Mnie zawsze pora.
— Nie! Teraz pora iść na wały! Kto ży e! Czynić, co każą.
Książę spochmurniał. Zaćmiła się ego twarz. Rzekł wsta ąc ze swego mie sca:
— Nie pora uż na to, co tak ordynarnie zalecasz mi, mó rycerzu, ale tylko z tego
względu, że podpisano konwenc ę: Warszawa bęǳie ustąpiona Austriakom.
— Kto podpisał? — krzyknął Rafał wyskaku ąc z łóżka.
— Leż spoko nie.
— Za krew, co bluznęła z tysiąca kilkuset piersi na droǳe raszyńskie — ustąpienie!
— Leż spoko nie. Już wo ska nasze idą na Pragę.
— Więc estem eniec⁈
— Ranni w potrzebie raszyńskie ma ą prawo po wyleczeniu się iść do swych brygad.
Gdy się wyliżesz, pó ǳiemy obadwa . A po droǳe eszcze ze sobą porozmawiamy. Teraz
masz eszcze gorączkowe w gębie i może dlatego brutalne słowa, a a tego nie znoszę.
— Raczy książę przebaczyć…
— Nie estem wcale obrażony, aczkolwiek lubię prowaǳić roztrząsania bez krzyku.
— Kiedyż stąd wy ǳiemy?
— Jak tylko ty i twoi kamraci, a przyna mnie pewna ich garstka, bęǳiecie mogli
stać na nogach.
— Czy nie wiadomo księciu, gǳie się obraca generał Sokolnicki?
— Poszedł uż na Pragę.
— Czy Austriacy są uż w mieście?
— Nie, eszcze ich nie ma. Zapewne w tych dniach we dą. Konwenc a est zaszczytna
i, ile a wnosić mogę słabym rozumem ze wszystkiego, naǳwycza nie dla nas zyskowna.
— Jakże to?
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— Masa wo ska cesarskiego uwięziona zostanie w stolicy, a nasz żołnierz wyruszy
w pole…


Nim upłynęło zawieszenie broni, rankiem dnia dwuǳiestego trzeciego kwietnia książę
Gintułt schoǳił ze wzgórz Dynasowskich w towarzystwie Rafała dla przeprawienia się za
Wisłę.
Ulice, przez które dążyli, były puste, a okna pozamykane okiennicami. Już most na
pontonach naprzeciwko ulicy Bednarskie był zwinięty, a i same krypy z materiałem wo skowym wyprawione w dół rzeki. Mieli tedy przebyć Wisłę łoǳią. Gintułt zatrzymał się
u stóp wzgórza i woǳił okiem po swym pałacu, który zostawił na łasce obcego rządu
i kilku starych loka ów, pełen chorych oﬁcerów i żołnierzy. Nie było tam uż mie sca dla
niego, gdyż liczba rannych trzystu dochoǳiła.
— Zda e się — rzekł z cicha do Rafała — że uż więce nie zobaczę tego domu. Praga
nie est ob ęta konwenc ą. Łatwo przewiǳieć, że nastąpi bombardowanie Warszawy przez
Pragę i Pragi przez Warszawę. Uroǳiłem się pod tym dachem, tam est mo a biblioteka,
zbiory, pamiątki… Żegna , stara chato…
Rafał usiłował skleić coś pociesza ącego, ale książę machnął ręką. Zeszli ku rzece i zdążali e wybrzeżem, pustkami ulicy Dobre aż do rogu Bednarskie . Obmurowany kanał
wodny, sięga ący od Wisły w głąb ulicy Dobre , ǳiwacznie teraz wyglądał po zd ęciu
pontonów. Tłukły się w nim łoǳie przewoźników, wrzaskliwie zaprasza ących do azdy za wodę. Książę i Rafał siedli w edną z nich i wkrótce stanęli na tamtym brzegu.
W okopach pełno było wo ska. Rewidowano i sprawǳano tożsamość osób przybyszów
zza Wisły, ciągniono ich do akichś właǳ na ulicy Olszowe , które nie mogły sobie dać
rady i nie wieǳiały, ak się właściwie zachowywać.
Po załatwieniu formalności wyszli z dusznych izdebek w drewnianych barakach, gǳie
luǳie dusili się czeka ąc na swo ą kole , i poczęli szukać wy ścia z obrębu okopów. Szli
tedy w ulicę Brukowaną, prostopadłą do Wisły, ale trzeba było stamtąd cofnąć się, gdyż
zabrnęli w kąt narożnikowy trzecie lunety. Żołnierz-wartownik wskazał im właściwą
drogę, która prowaǳiła mięǳy dwoma skrzydłami koszar wo skowych, zdążała do szyi
drugiego biretu, stamtąd szła na prawo i wychoǳiła w stronę ratusza oraz rogatek Bruǳieńskich. Wydostawszy się z obrębu szańca przedmostowego Gintułt przystanął na
przecięciu dróg i patrzał na fortyﬁkac e. Zrazu twarz ego była senna i bezsłoneczna,
znuǳona i skrzepła w smutku. Ale oto wzrok mu się ożywił.
— A wiesz ty — rzekł szeptem, akby się bał, że ich ktoś może podsłuchać — że to
est wcale godny szańczyk! Na miły Bóg… Wiǳisz ty tamten biret środkowy, ostrzem
zwrócony w rogatkę Ząbkowską? To tęga sztuka. Albo i tamta luneta zwrócona ku rogatkom Golęǳinowskim i droǳe do Nowego Dworu. Właściwie to ona edna, sierota,
i ku Warszawie się zwraca. Któż by pomyślał, że taki los ci padnie, niebożę, przeciwko
matce Warszawie ǳiób swó i pazury nastawiać…
Zawrócił się na lewo w kierunku trzecie reduty, zamyka ące dostęp od ulicy Sprzeczne i rogatek Grochowskich. Z ożywieniem pośpieszył wielkimi krokami w stronę Saskie
Kępy i rozpatrywał szaniec nad łachą obok drogi, okop na same Kępie za promem łachy
tuż nad Wisłą, a obok drogi do młyna wodnego. Oglądał teraz uważnie i szczegółowo
skarpy nasypów idących ponad Wisłą od szańca przedmostowego aż do zagięcia łachy.
Wrócił potem na drogę i szedł w zamyśleniu, kieru ąc się ku klasztorowi bernardynów.
W pewne chwili zapytał:
— Czy nie wiesz czasem, akie są szańce za rogatką Grochowską?
— Nie wiem.
— Pamiętam z dawnych czasów… Szedł tam nasyp od Kamionek, przecinał drogę
Okuniewską i w pobliżu traktu do Raǳymina kończył się tęgim barkanem.
— Nie wiem tego.
— Szkoda, że nie możemy zobaczyć na własne oczy, czy są akie ǳiała w tamte
stronie, na wprost Targówka. Ale nie ma uż czasu. Spieszmy się!
Wielkimi kroki minęli klasztor bernardyński i weszli w ulicę Szeroką. Tłoczyło się tu
mnóstwo furmanek, bud przekupniów, brnęła lekka piechota woltyżerska. Książę na ął
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furmankę nie pyta ąc się o cenę. Wsiedli i przez rogatki Golęǳinowskie wy echali pod
szaniec przedrogatkowy. Droga okrążała go kołem z prawe strony, toteż książę mógł
dobrze obe rzeć nasypy, równie ak głęboką fosę wodną, która szła od szańca do Wisły.
— Tęga księża rogatywka… — mówił na pół do siebie. — Niczego… Nie myślałem,
żeby tuta takich prac dokonano… Chłopiec! — zawołał na woźnicę — edź no mi żywo,
śpiesz się…
Wózek potoczył się traktem do Nowego Dworu. Na prawo widać było przed rogatką Ząbkowską eszcze dwa w polu szańce, odǳielnie eden od drugiego, rzucone na
prost żydowskiego cmentarza. Mgła eszcze stała nad nizinami, nad łachami, szła z wód,
z zalewisk, z szeroko wyciągniętych ramion Wisły. Wózek szybko pomykał za wo skiem,
którego straż przednia zostawała pod rozkazami Sokolnickiego. Dopęǳili wo ska o akie dwie mile od Pragi, na połowie drogi z Warszawy do Modlina. Bagaże szły przodem
pod eskortą trzystu luǳi. Piechota miała żywności na dni cztery, po sześćǳiesiąt ostrych
ładunków i po dwie skałki. Żołnierze wyszli z okopów Pragi o ciemne nocy. Teraz w marszu, prowaǳącym w tró kąt mięǳy Wisłą, Bug i u ście Narwi, bez wiadomości dokąd
i po co idą, sarkali omal nie głośno.
Brygada Sokolnickiego składała się z trzech regimentów: dwunastego, ósmego, szóstego. Generał Kamieniecki na czele regimentów: pierwszego, drugiego i trzeciego dawał
straż odwodową. Artyleria, przywiązana do batalionów, szła w szyku bo owym, każda
sztuka za swym batalionem. Awangarda i ariergarda szły o pięćset kroków tylko oddalone od kolumny. Co kwadrans dawano wo sku krótki spoczynek i uprowaǳano e dale
a dale forsownym krokiem. Bagaże miały rozkaz nie wkraczać do fortyﬁkac i Modlina,
lecz wy ść poza nie od strony Płocka i tam zatrzymać się w edne linii. Furmanka wioząca
księcia Gintułta dostała się mięǳy markietanów, z których każdy miał numer da ący mu
prawo do dwu wozów. Wnet piesi i adący markietanie oraz markietanki zaczęli sarkać
i odwoływać się do dywizy nego wagenma stra, ażeby usunął nową podwodę za kolumnę wo ska. Po rekomendac i udało się przecie Rafałowi i księciu pozostać w kolumnie
i zawiązać rozmowę z oﬁcerami. Nikt z nich nie rozumiał celu tego marszu. Przewidywali tylko, że zamknąć się przy ǳie w fortecy. Zniechęcenie było ogólne. Po południu
czoło kolumny zbliżyło się do Modlina, ale bryczka książęca długo musiała pozostać na
mie scu.
Generał brygady Biegański odłamywał z kolumny swo e eden batalion dla pilnowania mostu, który właśnie z łyżew warszawskich przytwierǳono kotwicami i zaścielano
pomostem. Rafał powziął wiadomość, że generał Sokolnicki wskazu e brygadom mie sce
ich w obozie, cała bowiem piechota otrzymała rozkaz obozowania militarnie z zachowaniem wszelkich ostrożności wo ennych. Po długie przerwie otwarła się wreszcie droga
i książę Gintułt powziął wiadomość o mie scu pobytu sztabu. Tam kazał echać.
Zbliża ąc się traktem do starego Modlina spotkali adącego w gronie kilku oﬁcerów
różnego stopnia generała Niemo ewskiego. Stary legionista przypatrzył się dobrze księciu
i zagadnął go z konia:
— Jakim to prawem, mości książę, na mo e podwórko?
— Także to szerokie zatoczyło płoty? Aż po Modlin?
— Tak est! Musicie z waszych Galic ów choǳić do nas w Wielkąpolskę, chcący
wytchnąć. Do kogo książę?
— Mam interes do kogoś z naczelników.
— Może aż do samego woǳa?
— A pewnie, że i do niego przy ǳie dotrzeć.
— Nie wiem, czy się to uda, bo właśnie zdążam na radę wo enną.
— Och, to nie mam po co się śpieszyć…
— Osobliwie, eśli sprawa prywatne natury.
— Prywatne nie prywatne , ale osobista. Chcę dać, co mam ze sobą, na formac ę szpitalów wo skowych, lepie urząǳonych, niżem to wiǳiał w Warszawie po akc i
raszyńskie . A nadto…
— Jeślibym mógł pomóc…
Generał pod echał bliże do bryczki. Rafał wysiadł z nie i szedł ścieżką nad rowem.
Książę z generałem rozmawiali z cicha:

  Popioły, tom III



— Mam tu za Świdrem, w Galic i — mówił książę — parę wiosek. Byłoby tam łatwo
utworzyć aki batalion, a może i pułk nie na gorszy, gdyby tylko akiś odǳiał przekradł
się za kordon i zwołał lud młody. Chciałem właśnie rady zasięgnąć…
— Brawo, panie bracie! Cho-cho… Iǳiemy z tym do woǳa. Także nam gada cie,
Galic anie!
— Dobrze waćpanu dworować sobie z nasze galicy skie niedoli, gdy masz dom i wioskę pod bokiem.
Wkrótce w echali w opłotki wsi i zatrzymali się przed murowaną oberżą. Zaledwie
Niemo ewski otwarł drzwi, posłyszeli w sąsiednie stanc i gwar żywe rozmowy. Książę
chciał zatrzymać się w pierwsze izbie, ale Niemo ewski pociągnął go ze sobą i przedstawił
zgromaǳonym. Mało kto zwrócił na to uwagę. Widać było od rzutu oka, że na tym
posieǳeniu musi być powzięta decyz a zasadnicza. Wszystkie twarze były pełne niepoko u,
skupienia i ciekawości dochoǳące aż do granic trwogi. Książę Poniatowski, wtłoczony na
małą kanapkę za okrągłym stołem, zwĳał i rozkręcał dłonią arkusz papieru. Obok wysoko
zasłanego łóżka stał Za ączek, z przesadną, umyślnie podkreślaną służbistością nie za mu ąc
mie sca, nie ośmiela ąc się usiąść. W kącie poko u od ściany do ściany choǳił olbrzymi
Dąbrowski.
Wielka twarz ego, długi, mięsisty, pałkowaty nos, wygolone wargi grubych ust,
każdy muskuł drgał i kurczył się od wewnętrznych wzruszeń. Wielka ręka niecierpliwie wichrzyła i tak uż nastroszone włosy. Sapał, przystawał, oglądał zebranych oczyma
i znowu zaczynał choǳić w swoim kącie. Pod ścianą stał ze skrzyżowanymi na piersiach
rękoma Sokolnicki, Biegański, dale Kamiński, Kamieniecki, Fiszer, Piotrowski, Hebdowski, Grabowski, Woyczyński, Izydor Krasiński, Rożniecki, Hauke.
Kiedy Niemo ewski z Gintułtem wszedł do poko u, Dąbrowski przypatrzył się gościowi i rzekł półgłosem:
— Gǳie a go wiǳiałem?…
Książę ukłonił mu się z dala. Stary generał pokiwał ku niemu głową i mruczał do
siebie:
— Aha, uż wiem… Zestarzeliśmy się, mości panie, od tamtych czasów w Weronie,
kiedyś to mię tradował o szkapy Aleksandra Macedończyka…
Wszyscy zwrócili na przybyszów spo rzenia, w których malowała się myśl nie o tym
wcale, na co patrzą.
— Mości książę! — rzekł Niemo ewski do naczelnego woǳa — idąc tuta spotkałem
księcia Gintułta. Ma on zamiar ufundować pułk azdy na swó koszt wyłącznie. Sąǳiłem,
że wasza książęca mość raczy przy ąć…
— Cieszę się niewymownie z oﬁarności obywatelskie waćpana. Ale czas nie po temu…
Po chwili, akby dla naprawienia tego, co powieǳiał, dorzucił:
— Służyliśmy pod dawnymi znakami, nieprawdaż? Przypominam sobie…
Gintułt skłonił się z dala.
— Racz, mości książę, za ąć mie sce. Mamy tu raǳić o dalszych naszych krokach.
Może nam podasz myśl szczęśliwą…
Gintułt zatrzymał się u drzwi i głębokim spo rzeniem, pełnym miłości i żalu, oglądał
tych luǳi.
— Tak tedy — rzekł wóǳ naczelny — raczcie, waćpanowie, dać radę, co dale czynimy.
To mówiąc podniósł spłoszone oczy przede wszystkim na Za ączka. Wyraz antypatii,
dochoǳące do na wyższych granic, wyrywał się z tych oczu. Wyraz dumy i wzgardy drgał
w każde sylabie słów:
— Proszę przede wszystkim o zdanie ichmość panów generałów dywiz i.
Zaległo milczenie.
— To, co przedstawiłem, nie est moim własnym wiǳimisię — ciągnął eszcze książę
Józef. — Ja osobiście gotów estem na wszystko. Kazałem Hornowskiemu walić przede
wszystkim mó dom „Pod Blachą”, eśli przy ǳie do bombardowania Warszawy.
Wyraz adowitego szyderstwa przewinął się po wąskich wargach Za ączka.
— Sąǳę — rzekł ten naczelnik dywiz i — że nie przy ǳie aż do takie klęski ostateczne …
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— Jak bombardowanie Warszawy… — wtrącił Fiszer pragnąc, widocznie, złagoǳić
sens słów starego zawistnika.
— Jak zburzenie pałacu „Pod Blachą”… — wyrąbał Za ączek zwraca ąc się ku Fiszerowi z tym samym uśmiechem, zmazanym w adowite złości.
Wóǳ zniósł to spoko nie. Blady z ran Fiszer rzekł dale :
— Dlaczego sąǳisz, generale, że nie przy ǳie do tego?
— Tak sąǳę. Strzały z Pragi na Warszawę wegnałyby Austriaków w biedę nie lepszą od
pamiętne sprzed lat piętnastu. Toteż nie zaczną oni strzelać na Pragę. Ale cóż mi z tego,
że zatrzymamy tę fortecę i skraweczek ziemi? Gǳież się tu poǳiać? Z czego wyżywić
żołnierza? Prusaki nad karkiem, tych trzyǳieści tysięcy z górą, miasto za ęte, popłoch,
a Cesarz o setki mil. Jesteśmy ak łacha przed przypływem.
— To wiemy, ale akiż wniosek? — rzekł oschle książę Poniatowski.
— Mo e zdanie est takie: zebrać wszystkie siły co do nogi w huﬁec, prze ść Wisłę
i forsownym marszem dążyć przez Śląsk Cieszyński do Saksonii. Złączyć się z Cesarzem
i czynić, co rozkaże. Oto wszystko…
— Księstwa tak porzucić nie mamy prawa! — wtrącił Fiszer porywczo. — Cóż pomyśli sobie mieszkaniec? Po edne bitwie, po odstąpieniu Warszawy precz uchoǳimy
z kra u!…
— Mnie przede wszystkim wcale nie obchoǳi zdanie mieszkańca — odrzekł Za ączek
— tylko mo e zdanie, to znaczy rac a wo skowa. Jestem generałem Cesarza, nie mam
prawa zmarnować wo ska, które mi powierzył, a tu mogę e tylko zmarnować.
Szmer niechęci wionął po zgromaǳeniu.
— Tak, tak, tak! Ja powtarzam tę samą myśl: estem generałem cesarskim i tylko
cesarskim…
— A waćpan co raǳisz czynić? — zwrócił się książę Józef do Fiszera, widocznie
pragnąc przerwać potok słów Za ączka.
— Pręǳe bym wolał zamknąć się w fortecach i czekać. Jest Modlin, Głogowa,
Gdańsk, Kistrzyń. W każde z tych fortec est garść naszego żołnierza. Możemy się bronić
miesiącami.
— O głoǳie — wtrącił Za ączek zapisu ąc coś w swoim notesie.
— Wolałbym bronić się o głoǳie niż u ść z kra u. Ja znam się z głodem, więc wiem,
co mówię!
— Toteż waćpan możesz się głoǳić do woli, ale nie masz prawa głoǳić żołnierza.
Kiedy mówię o wy ściu z kra u, to w te chwili żywię naǳie ę powrotu ma ąc Cesarza na
czele armii. Nie ucieczkę doraǳam, tylko wy ście z pułapki, manewr wo enny. Sami tu
nic nie zbudu emy. Stracimy tylko tę garstkę naszych rekrutów, ǳiałka i na tym nasz
haniebny koniec.
— Wiǳieliśmy wszyscy tych rekrutów w bo u… — zaczął książę Józef.
— Cokolwiek książę pan raczy powieǳieć na pochwałę tych, powtarzam, kantonistów, to tylko powinno zachęcać do wykonania mego planu. Złożymy ich tu kupami
znowu w akim Raszynie i znowu zawrzemy zaszczytny akt złożenia na kupę pruskich
karabinów. Powtarzam: to nie nasz żołnierz, tylko posiłkowy, więc cesarski.
Książę był blady ak papier, który trzymał w ręce. Generałowie milczeli, ale znać było,
że większość poǳiela zdanie Za ączka albo nie ma żadnego. Po długie i ciężkie ciszy
mówca rzekł łagodnie :
— Ja tu zresztą słyszałem, oprócz swego, edno tylko zdanie, Fiszera. Rad bym wysłuchać innych opinii.
— Sąǳiłbym — zaczął mówić generał Kamieniecki — że moglibyśmy posunąć się
ku granicom litewskim i czekać tam sprzymierzeńca.
— Słyszymy o obywatelach galicy skich, gotowych złożyć nowe pułki… — wtrącił
Sokolnicki.
— To ostatnie est szczególnie pociesza ącą nowiną. Nieprzy aciel rozsiadł się w nasze
stolicy, a my werbu emy pułki za ego kordonem, w ego kra u, pod ego okiem. To
przyna mnie po polsku! — szyǳił Za ączek.
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— Rzeczywiście, że to po polsku! — ozwał się z kąta Dąbrowski grubym, chrapliwym
głosem. — Tak robił stary Czarniecki: Ty, Rakoczeńku, do mnie, na mo e śmiecie, to a,
Rakoczeńku, do ciebie! A tu eszcze nie na cuǳe, mospanku, tylko na swo e własne.
Wszyscy spo rzeli ku starcowi i wlepili oczy w ego oblicze.
— „Ja” — to znaczy ów pułk eszcze niesformowany za cuǳą granicę… Czarniecki!…
— mruknął Za ączek, bokiem zwrócony do antagonisty i nie patrząc na niego.
— „Ja” — to znaczy my wszyscy, żołnierze, ak tu esteśmy!
— Zbyt to dla mnie enigmatyczne.
— To asne ak słońce. Waćpan wiǳisz ten plan od czterech dni, bo ślepy by go nie
wiǳiał, ale po zwycza u z pychy mącisz w głowach i w sumieniach.
— Mości panie! — zapienił się Za ączek szarpiąc ręką szpadę.
— Żebyśmy nie zapomnieli, żeś mięǳy nami rangą na starszy — ciągnął Dąbrowski.
— Pamiętamy.
— Jestem rangą na starszy, to niewątpliwa. Nie dlatego ednak podałem zdrową i edyną radę, tylko dla pospolitego dobra. Niech książę Ferdynand pó ǳie na ziemie pruskie
i pobuǳi Wszechniemce — co wtedy? Kto bęǳie bronił ludu, o którego mniemania tak
wam choǳi? Rozdepcą go wtedy i w obcy nam naród obrócą.
— To samo mogliby zrobić bez choǳenia we Wszechniemce, gdybyśmy, stosownie
do rady waścine , szli marszem… w tropy Dyherrna.
— Jam uż wszystko powieǳiał. Teraz słucham rozkazów.
Dąbrowski przez chwilę milczał. Potem ciężkimi kroki bezwiednie wyszedł ku środkowi izby. Olbrzymie ego ciało ledwie się mieściło w ciasnym wo skowym uniformie.
Ciężko westchnął. Obe rzał płomieniami oczu twarze generałów i rzekł:
— Mo a rada est taka: nie ustąpić! Ani pięǳi. Owszem — napaść!
— Dobra rada… — żgnął go szyderstwem Za ączek.
— Napaść co tchu, nim przekroczą Wisłę. Jeszcze e nigǳie nie przeszli. Mostu nie
ma ą. Jeśli tedy ą prze dą, to w bród albo na krypach, to znaczy garstką. Tę zgnieść napaścią. Nim most zbudu ą prze ść Świder i całą siłą zagarniać Galic ę po prawe stronie
Wisły aż do e źródła. Możemy po droǳe zetknąć się z Cesarzem i księcia Ferdynanda
wziąć we dwie kluby. Całą Galic ę skrzyknąć i podnieść. Nasza to ziemia roǳona. Od
wieków… Na głos twoich kroków, woǳu, cała się zatrzęsie po szczyt karpacki. Z tym
żołnierzem, który stał nad błotem raszyńskim… Mocny Boże! wiǳiałem przecie tymi
starymi oczyma, co uż nie na edno patrzały… Idź w kra nie ako oﬁcer, lecz ako zwiastun!
— Prawdę powieǳiał! — ak eden krzyknęli generałowie.
Poniatowski po tych słowach wstał i oczy ego zaszkliły się łzami rycerskiego uniesienia. Wszyscy zbliżyli się ku Dąbrowskiemu. Twarze ogniem gorzały.
— Za wygraną bitwę obstoi takie słowo! — rzekł twardo Sokolnicki.
— Pó ǳiesz z nami, generale! — mówił wyciąga ąc rękę wóǳ naczelny.
— Nie — odpowieǳiał twórca legionów. — Szczerze wyznam, co w sercu: stary
estem i do słuchania rozkazu ciężki. Rogata dusza — to darmo. Co robię, to robię sam
ze siebie i wtedy dopiero z ramienia. Takim uż warchoł. Na tym mi życie zeszło. Oto,
mości książę, da mi rozkaz. Tego usłucham. Każ wsiąść na bryczkę i echać w Poznańskie.
Mo a to ǳieǳina. Nim do ǳiesz do Krakowa, a ci znad Gopła tłum Mazura przywiodę…


Drobny deszcz siał bez przerwy na zieloną uż nizinę Wisły. Sosnowe lasy zapachniały
wiosennym oparem. Brzoza miękką i lotną mgiełką się zdała mięǳy sośniami Mazowsza. Bataliony dwunastego pułku piechoty pod woǳą pułkownika Weyssenhoﬀa, drugi
pułk azdy i dwa ǳiała artylerii konne , wszystko pod woǳą naczelną Sokolnickiego,
chyłkiem a lekko dybały spod okopów Pragi nad Świder. Kolumna ta, która bagnetem
pułku Weyssenhoﬀa zdobyła wioskę Grochów na eżoną austriackimi ǳiałami, wyszedłszy
z Raǳymina  kwietnia, prawie bez przerwy szła forsownym marszem wzdłuż Wisły,
starodawną drogą na Gocław, Lasy, Zerzeń, Mieǳeszyn, Falenicę i Świdry Dalsze. Lasy
były puste, piaski zdeptane przez ustępu ącego Austriaka, porznięte od kół armatnich.
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Nikt nie wieǳiał, aką siłę nieprzy aciel przerzucił na prawy brzeg Wisły, czy miał gotowy most, czy tylko przewiózł część wo ska na krypach. Chłopi z Falenicy nie umieli nic
powieǳieć. Po wiórach świeżych, gęsto w rzece płynących, rybacy nadbrzeżni wnosili, że
most chyba gǳieś w górze budu ą. Jeden z przewoźników, któremu udało się dotrzeć do
tamtego brzegu, przywiózł wiadomość, że Niemcy zabrali z Warszawy cieślów, ilu znaleźli, i wszystkich pognali do Góry Kalwarii. Wspominał także, akoby pewien zdra ca
Prusak wydał skład drzewa obrobionego na Szulcu, ale te wiadomości były mętne i trąciły
plotką. Na równych i ałowych piaskach, których eszcze trawa nie okryła, w pobliżu Zagoźǳia, strwożeni wieśniacy zeznawali, że Niemce dopiero co przeszły w stronę Świdrów
i że coś musiały spalić po droǳe, bo dym walił spomięǳy drzew. Ile na to pozwalały siły
koni ciągnących w piachu armaty, Sokolnicki pośpieszał w marszu.
Z rana  ma a u rzeli wynurza ące się z ednolitych sosnowych borów olbrzymie sokory Nadświdrza, dalekie piaski, wody Wisły, zamglone smugi drzew tamtego brzegu, pod
Zawadami, Kępą Oborską i dale aż pod Obórkami, Jeziorną, Łęgiem, po Gassy i Czernidło, tonące w oddaleniu. Wkrótce stanęli nad brzegiem Świdra. Po wiosennym roztopie
eszcze woda nie opadła. Wartko bulgotała mięǳy pniami olch, w cieniu kilkusetletnich
sosen wrasta ących w wydmy piasków i w cieniu topoli nadwiślańskich. Stanąwszy uż
nad rzeką w pobliżu e u ścia do Wisły, naprzeciwko wioski Świdry Małe, które leżały
po tamte uż stronie, a więc w ówczesne Galic i, zobaczyli przed sobą most dopiero co
spalony. Pale ego były eszcze czerwonymi głowniami i kurzyły się obﬁcie. Wieśniacy
ze Świdrów stali na wzgórku obok swoich chat ze słomianymi strzechy i przypatrywali
się w milczeniu. Ani eden się nie ruszył, pomimo że ich wzywano znakami i krzykiem.
Na błoni z tamte strony rzeki zieleniły się uż pędy wierzbowe i pastuch dogląda ący
krów wesoło wygrywał na fu arce. Przywołano go nad brzeg, żeby pokazał, gǳie tu woda
na płytsza. Prąd leciał wartko, lecz widać było piasek na dnie. Żołnierze zzuwali wesoło
ciżmy, kamasze i zawinąwszy pantalony szli w bród za przewodem pastucha. Ciężko było
z przeprawą armat, ale e przeciągnięto bez szwanku i wywleczono z wody. Za mostem
droga szła wciąż lasem w stronę Karczewia.
Kolumna wytchnęła w Świdrach oraz na okolicznych wydmuchach litego piasku.
Radość była powszechna z tego tytułu, że stare wierzby uż zielenie ą, że się włamano
w granice Galic i i że pastuch tak po swo sku wycina na ligawce. Chłopi mie scowi rozpowieǳieli dowódcy całą historię spalenia mostu i przemarszu Austriaków do Karczewia,
nie potraﬁli tylko ob aśnić, gǳie istnie e przewóz na Wiśle. Około południa Sokolnicki
ruszył w pochód. Żołnierze szli raźno. Pikiety nie dawały żadnego znaku alarmu ącego.
Wyszedłszy z lasu na piaski wyniesione ponad Wisłę, które otacza ą Karczew zanurzony
w tym sypkim morzu, nie dostrzegali nigǳie nieprzy aciela. Gdyby nie zbyt wyraźne ślady
armat, konnicy i piechoty, Sokolnicki skłonny by był do przypuszczenia, że nieprzy aciel czyha w zasaǳce, gǳieś w lasach otwockich, daleko, szeroko, ak oko sięgnąć zdoła,
rozciągniętych. Dopiero zbliżywszy się pod same domy Karczewia i za ąwszy pozyc ę na
piaszczystych wzniesieniach poza Kępą Nadbrzeską, spostrzegli wo ska austriackie przeprawia ące się za Wisłę na krypach. Chłopi wezwani z Nadbrzezia i Kępy zeznali, że cała
siła austriacka, która przyszła była zza Świdra, teraz przeprawiała się właśnie. Sokolnicki
odłamał od swe kolumny szwadron azdy, dwie kompanie piechoty i rzucił się w nizinę
wiślaną. Główna siła ego wo ska za mowała Karczew.
Łęgi nadwiślańskie, okryte uż runią wiosenną, cudowny wystawiały widok. Kwiat
ary e ubarwił. Iwina przydrożna wypuściła z pniów asne rózgi. Rozlana struga Jagodna tworzyła modre eziorka i pasmugi świetliste, po których wiosenny wietrzyk chwiał
i przeganiał śliczne fale. Gdy wo sko weszło w wieś, naǳiwić się nie mogło e krasie.
Jakże ta Kępa odmienna była od swoich siostrzyc na płaskowyżu piaszczystym, które stały o wiorstę! Tłusta ziemia, przesiąkła wilgocią, czarowała tu nieobliczalnym mnóstwem
roślin i pachniała kwiatami. Z uroǳa ne nad miarę gleby strzelały w niebo drzewa ak
z baśni, rozrastały się sady owocowe tworząc eden ogród tak zwarty, że śród niego ledwo
się mogła przecisnąć wioskowa ulica. Obﬁtość wikliny podała wieśniakom sposób wygroǳenia dróg, ścieżek, ogródków, gumien i sadów. Każde siedlisko było ak świat odrębny.
Bielone chaty świeciły się mięǳy rozkwita ącymi drzewami. Zamożność, chłopskie bogactwo wiało z każdego kąta, dobytek przewalał się przez próg i płot. Po zawrociu stali
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parobcy ak dęby, ǳiewczęta ak łanie, lud oswo ony z hukiem wylewów Wisły, z grozą
i niebezpieczeństwem.
Dopiero tędy przeszły Niemce. Koła ich armat i wozów rznęły się po osie w glinie
bezdenne a rozmokłe na żur. Jeszcze leżały w poprzek żerǳie, koły, drągi, pawęzy, którymi podważali z ba ora swe statki. Jeszcze ciekły bryzgi błota rozpierzchłego po ścianach
domostw. Kiedy Rafał, ako adiutant generała brygady, wy echał przy ego boku w ciemną ulicę utworzoną przez rozrosłe rózgi i pławiny wierzb, cały odǳiał idący przed nimi
huknął z nagła pieśń. Jak łoskoty piorunu rozlegała się mięǳy ścianami chat:
Fortuna się do nas śmie e,
Głosi szczęście i naǳie ę,
A w wyraźnym ob awieniu
Pobłysku e promień w cieniu.
Już zasłona spada z góry,
Niebo asne, znikły chmury,
Widać na wielkie przestrzeni,
Iż się ziemia znów zieleni…
Ulica zawróciła w dół, ku Wiśle. Znać tu było eszcze ślady wiosennego wylewu. Na
gałązkach śliwin i grusz dyndały kłaki zeschłego szuwaru. Na przyźbach i przyciesiach
znać było ślady iłowatych fal. Opar szedł z rozkopanych lech, gǳie uż tkwiły czarne
listki rozsady. Wkrótce z ciemne i pogięte uliczki wydostali się eźdźcy dwó kami na
zbocze wału wysypanego przez Nadbrzezian. W dole tańczącymi baniami mknęła Wisła.
Ziemia była zdeptana, brzeg poobrywany od statków, które niedawno spychano z mokrego wału. Chłopi zbiegli się i pokazywali mie sce ku Dębowe , przez które przewiozła
się piechota. Dale za wsią, na prost Czernidła leżącego z przeciwne strony, wskazywano
płaskie mie sce, z którego wsiadła konnica i wtoczono sześć ǳiał. Sokolnicki nastawił
perspektywę i długo patrzał w górę rzeki. Nie było na nie widać mostu aż do mie sca, gǳie się zaczynało kolano rzeczne pod Czerskiem, wklęsłe z lewe strony. We mgle
błękitniały drzewa Starego Otwocka i baszty marszałkowskiego zamku wynurza ące się
z koron. Generał pozdrowił chłopów na pożegnanie i chyżo wy echał z Nadbrzezia na
wzgórek od strony pastwisk i Zagórnego Otwocka. W skok powracano z inne strony do
Karczewia.
W tym samym czasie nadchoǳiły z północne strony roty piesze i konne. Była to
kolumna generała Dąbrowskiego nadciąga ąca z Okuniewa. Stary wóǳ prowaǳił trzy
bataliony pułku Sierawskiego i trzy szwadrony ułańskie ǲiewanowskiego. Rafał z dala
poznał swe barwy. Na błotnistym rynku z echali się dowódcy. Wszystkie ulice mieściny, wszystkie e domki drewniane za ęło wo sko. Nie było tu obszernie szego budynku,
gǳieby się większa kompania oﬁcerów pomieścić mogła. Ruszono na plebanię. Dąbrowski niedługo wypoczywał. Komendę nad przyprowaǳoną kolumną oddał Sokolnickiemu,
a sam kazał przysposobić sobie konie do od azdu w Poznańskie. Pułkownicy i szefowie
z żalem go żegnali. Posiliwszy się, czym było można, Dąbrowski kazał wystąpić wszystkie
sile żołnierskie i przemówił kilka wyrazów na cześć dowódcy Sokolnickiego. Wo sko odpowieǳiało mu pieśnią na ego cześć i wieczną chwałę. Stary wóǳ zd ął czapkę i słuchał
z pochyloną głową. Zaraz potem od echał.
Noc się zbliżała. Konnicy kazano zostać w Karczewiu. Część piechoty stanęła obozem
w Otwocku Zagórnym, a część w Otwocku Wielkim.
Obozy obstawiono pilnie placówkami. Od placówek wykomenderowano wedety, a mięǳy nimi wystawiono podsłuchy. Starszyzna rozlokowała się w pałacu i zabudowaniach
otwockich, Rafał znalazł pomieszczenie w sąsieǳtwie swego dowódcy. Miał spać w maleńkim narożnym pokoiku na górze, którego okno wychoǳiło wprost w korony lip.
Ściany tam były malowane przez niepośledniego artystę, sprzęty wykwintne. Pałac, od
lat niezamieszkany, miał w sobie coś z rozpusty saskie , wszystek się w nie począł i do
nie należał. Rafał nie mógł usnąć. Wstał w nocy i na palcach poszedł do parku. Drobny
deszcz szemrał po liściach. Ulice parku, wąskie, ǳikie, na pół zarosłe, pełne były mgieł,
  Popioły, tom III



które choǳiły z mie sca na mie sce. To wstawały ak widma, to nagle przed idącym nikły
ak cienie trwożliwe. Słowik daleko świstał swe pierwsze, krótkie, niewymowne pieśnie.
Młody szedł za ego głosem i w którąkolwiek zmierzał stronę, zawsze dochoǳił do głębokich i szerokich wód. Stanął w ednym mie scu nad płaszczyzną wodną zastępu ącą drogę.
Drzewa olbrzymimi konarami ginęły w mrokach i słabo odbĳały się w toni. Z dala, zza
Wisły, kiedy niekiedy nadlatywały krzyki pikiet austriackich, rozciąga ących się od Warszawy aż do Góry. I oto gdy natężonym uchem wo aka wsłuchiwał się w te zdraǳieckie
echa i wciągał e wilczymi nozdrzami do mściwe piersi, rzuciło się nań wspomnienie. Ścisnęło mu serce boleścią nie do zniesienia, akoby piąstkę ǳiecka. Coś poczęło się czołgać
za nim… Szło zacza one za drzewami, wyciąga ąc ręce.
Przez krótkie chwile mniemał, że est w Grudnie i że wałęsa się w tamte szym parku. Ale te płochliwe złuǳenia znikały zupełnie ak mgły nocne. Ani uż śladu dawnych,
czynnych wzruszeń, co rozpychały serce…
Wszystko przesiąkło ociężałą mądrością, każde wzruszenie z nieznośnym trudem przedostawało się przez igielne ucho rozsądku.
Szedł zadumany nad sprawami życia, zatopiony w sobie, pośród mokrych mgieł, mięǳy wilgotnymi krzewy, pośród gąszczów szeleszczących z cicha od drobnego deszczu.
Zrobiło się tak ciemno, że bliskość wody rozpoznawał edynie nozdrzami, a pałacu nie
mógł przed sobą do rzeć. Pobłąǳiwszy w ciemności, wyszedł za most, mięǳy zabudowania folwarku. Niespoǳianie tuż obok niego rozległ się w mroku natarczywy głos:
— Kto iǳie? Stó ! Da hasło!
Była to pierwsza pikieta obozowa. Dał hasło, parol — i został przepuszczony. Senny
i nieswó szedł eszcze drogą czas akiś, gdy wtem posłyszał tętent i zgiełkliwe głosy od
strony placówek. Nastawił ciekawie ucha. W tym rozstro u nocnym z chęcią usłyszałby
zapowiedź akie kolwiek awantury. Zawiodły go ednak naǳie e: był to konny goniec
z pismem do generała od pułkownika piątego pułku azdy. Traﬁł on na wysuniętą wedetę
i był prowaǳony z ostrożnościami po groblach i około upustu przez żołnierzy podsłuchu do oﬁcera komenderu ącego placówką. Rafał poszedł za nimi z dala i słyszał całą
sprawę. Kiedy goniec zlazł z konia w pianach, dymiącego, schlastanego błotem, i ledwie
wyprostował gnaty, dano znać do kwatery.
Za chwilę wołano uż do generała. Rafał wsunął się do pałacowego przedsionka, gǳie
Sokolnicki w płaszczu czekał przy świeczce ło owe , przylepione do krawęǳi mozaikowego stoliczka. Skoro tylko oﬁcer wszedł i wyciągnął się przed dowódcą, generał zażądał
pisma. Przeczytał e od rzutu oka i zagadnął oddawcę:
— Czy byłeś waćpan pod Ostrówkiem?
— Tak est, panie generale.
— Wczora ?
— Wczora nad wieczorem.
— Z które strony: z nasze , czy z góry rzeki?
— Poszliśmy pod azdem w poprzek traktu z Pogorzeli ku Kępie Warszewickie , w górę rzeki. Z dala postrzegliśmy łyżwy wolno ciągnione przez ﬂisów linami na naszym brzegu. Kapitan mo ego szwadronu dał rozkazy. Zaczailiśmy się w kępach łozy i gdy chłopi
ku nam podeszli, wzięliśmy ich żywcem. Musieli wywlec łyżwy na brzeg. Każda z nich
miała po pięciu luǳi obsługi.
— Ile ich było?
— Cztery. Miały długości po  stóp, a po  stóp szerokości. Były drewniane, obite
blachą.
— Tak. Co zrobiliście z nimi?
— Zrąbaliśmy na drzazgi.
— Co dale ?
— Żołnierze i dwa oﬁcerowie, którzy na krypach konwo owali te mostołoǳie, dali
do nas kilka strzałów, ale zobaczywszy siłę rzucili się ku tamtemu brzegowi i po piaskach
wyszli na suszę.
— Czy nie udało się wam wiǳieć mostu?
— Mostu — nie. Szaniec wiǳiałem.
— Wiǳiałeś waćpan? Kiedy i akim sposobem?
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— Nad samym wieczorem wykonaliśmy rekonesans zarówno od strony Kosumców
ak i od Kępy Glinieckie .
— Więc most budu ą naprzeciw Góry?
— Tak est. Mięǳy Górą a Ostrówkiem.
— Ten Ostrówek leży w same nizinie Wisły?
— W nizinie, ale na brzegu dość wysokim.
— Ten brzeg wysoki daleko być może od szyi szańca?
— Trudno mi powieǳieć…
— Czy nie wiesz waćpan, bo tego w liście nie zna du ę, aki może być relief przedpiersia tego szańca?
— Co do mnie… Nie mogę odpowieǳieć, panie generale…
— Czy to est rédan, barkan, czy bonnet de prêtre?
Oﬁcer, nowozaciężny szlachcic, tęgi, widać, eźǳiec i szermierz, ale nowic usz w rzeczy wo skowe , począł wykreślać ręką na powietrzu akieś ﬁgury. Niewiele z tego można
było zrozumieć. Sokolnicki siadł przy stoliku i zaczął pośpiesznie pisać list do naczelnego
woǳa. Przerywał często pisanie i wolnymi kroki choǳił tam i z powrotem. W pewne chwili kazał Rafałowi z ułańskiego pułku wybrać kuriera, który by natychmiast gnał
do Okuniewa. Ledwie list skończył i dołączył do niego raport Turny, goniec był uż
gotów. Generał wyszedł do niego, sam obe rzał konia i broń. Za chwilę ułan z kopyta
ruszył w drogę. Ciemno eszcze było na dworze, mgła gęsta nad całą niziną otwocką,
ale śniady brzask rozniecał się uż nad lasami. Z obozu słychać było komendy i pieśni.
Wnet piechota wyciągnęła starym traktem na Ostrowiec, Sobiekursk, Kępę Gliniecką
ku ǲiecinowu. Szedł naprzód pluton saperów, dwie kompanie woltyżerskie Weyssenhoﬀa i dwa szwadrony szóstego pułku azdy. Ten odǳiał tworzył czoło kolumny. Dale
maszerowały kompanie ﬁzylierskie dwunastego pułku z artylerią do niego przywiązaną.
Dwie kompanie grenadierów i szwadron azdy zamykały kolumnę.
Piąty pułk strzelców konnych pod dowóǳtwem Kazimierza Turny, uż poprzedniego dnia szeroką siecią rozciągnięty, przeniknął lasy w kierunku dróg na Tabor, Podbiel,
dotarł do Osiecka, Pogorzeli i Warszewic. Ślady tego prze ścia malowały się w opowiadaniach pastuchów choǳących za bydłem. Mówiono wciąż o akimś wo sku, które lasami
powędrowało ku rzece. Na odwieczerz mała armia ściągnęła do ǲiecinowa i stanęła obozem militarnym, za mu ąc trzyǳieści kilka domów i błonie za wsią. Z dala widać było
wieżyczkę drewnianego kościołka w Ostrówku i kępy drzew otacza ące kilkanaście chat
te wioski. Za nią, od strony Kępy Glinieckie , w niewielkie odległości od brzegu rzecznego ruǳiały surowe linie szańca. Sokolnicki wziąwszy ze sobą kilku oﬁcerów wy echał
ze wsi i puścił się na oglęǳiny mie sca.
— Jeszcze go nie zdążyli darnią oǳiać… To dobra wróżba… — mruknął do siebie.
Jechał z wolna, trzyma ąc lunetę przy oczach. Kiedy na chwilę od ął szkła, rzekł do
towarzyszów:
— Miał Turno rac ę. Nie wiǳę palisad przy skarpie. Chybaby e bili przy przeciwskarpach, żeby nam utrudnić wyrąbanie. Może zresztą biorą teraz wilcze doły w rowach
i w nie pale bĳą. Zobaczymy…
Ruszyli cwałem po błoniu, zasłanym cudną trawą. Wieś Ostrówek oddaliła im się
w oczach od Wisły i szaniec ostrym ǳiobem wysunął się w pole ku Glinkom. Generał
powstrzymał swego konia i gołym okiem mierzył przedpiersia. Szy a mu się wtedy wyciągnęła, nos zaostrzył, ścięły usta, a oczy miotały ogień. Miał w sobie coś z drapieżnego
ptaka.
— Barkanik… — szepnął z szyderskim uśmiechem.
Zamilkł i znowu rył nasypy ziemi pociskami krwawych oczu.
Długo to trwało. Oﬁcerowie, wyprostowani na swych siodłach, bez ruchu czekali.
Rzekł odwraca ąc się do nich:
— Mogą mieć wewnątrz naprędce zrobiony blokhauz. Wtedy trzeba bęǳie kłaść się
pod nim stosami trupów, ak w  roku pod Gdańskiem.
Rafał słysząc te słowa u rzał blokhauz pod Gdańskiem i twarz ma ora de With, ale
z taką obo ętnością, akby mu się wspomniał sztych kolorowany, wyobraża ący tę scenę.
— Oni tymczasem — ciągnął generał — mogliby most kończyć.
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Zwrócił znowu szkła na szaniec i gwarzył do siebie:
— Kąt narożnikowy ma z ǳiewięćǳiesiąt stopni. Czoła długie, barki mocno kry ą.
Musimy ten szaniec im wydrzeć i most zniszczyć, chociażby nas to miało diablo kosztować. Jeśli tego ǳiś nie zrobimy, utro most skończą, prze dą na naszą stronę, otoczą
nas i rozdepcą na miazgę. Rów niebroniony, bez palisad, stoki bez darni. Jak wiadomo,
wycinki przed narożnikiem ontowym i przed narożnikami ramiennymi ogołocone są
z ognia. Powinno nam luǳi wystarczyć. Jeśli most nie est skończony, to nie może być
w tym barkanie więce nad eden pułk. ǲiś mamy drugi ma a. Życie musimy postawić
na kartę, żeby ǳień utrze szy święcić na szczycie tego szańca.
— ǲiś tedy w nocy… — rzekł ktoś z boku.
— Proszę o milczenie aż do chwili rozkazu… — rzekł dowódca nie odwraca ąc głowy.
— Sąǳiłem, że u rzymy przed sobą linĳkę dwuramienników albo biret. Mieli przecie czas
i luǳi, w swoim są państwie…
Zwrócił konia i pomknął z towarzyszami ku Glinkom, a nawet ku Kępie Glinieckie .
Zmrok zapadał. Krwawa łuna świeciła na woǳie Wisły, widoczne z dala. W tym świetle
ak na dłoni widać było setki luǳi pracu ących około szańca z taczkami, wycina ących
rzezakami darninę, zatrudnionych przy okolceniu spadków i ak białe mrówki ro ących się
w fosach. Przez chwilę wszyscy w milczeniu przypatrywali się temu obrazowi i odczuwali
ściśnienie serca na widok tego ludu, który nastawiał roǳinną ziemię przeciwko rodakom.
Powraca ąc do obozu generał powziął wiadomość, że u ęto kilkaǳiesiąt wozów z konwo em służby leśne , wiozących z poręb obrobione pale, dyle, deski, żerǳie. Byli to chłopi
z Kępy Glinieckie . Z niemałą radością otrzymali pozwolenie składania łupu na stos i umykali do domów ze sprzęża em. Sokolnicki kazał zatrzymać forsterów i ga owych i polecił
badać ich w kwestii szańca. Niewiele powziął wiadomości ponad to, co sam wieǳiał, gdyż
furmanki zatrzymywały się przed krytymi drogami szańca i tam składały budulec.
Miał siadać w chłopskie chacie do wieczerzy, a wo sko uż ą spożywało, kiedy od
wart dano znać, że nad eżdża wyższy oﬁcer z kwatery główne . Sokolnicki wyszedł naprzeciw i spostrzegł Pelletiera. Francuz był stłuczony na siodle, gdyż bez odpoczynku
pęǳił z kompanią azdy wprost z Okuniewa, ale eszcze stopy nie postawił na ziemi, a uż
pytał:
— Czy zaczynamy?
— Naturalnie.
— A szaniec?
— Wiǳiałem. To luneta.
— A most?
— Mam wszelkie szanse, że nie est skończony.
— No, to dawa cie co do eǳenia. Mam rozkaz woǳa…
— Trzymania mię za poły…
— Rozumie się.
— Ale my iǳiemy razem?
— Rozumie się.
Pelletier rzucił się na koguta, wychudłego na przednówku w kątach pańszczyźnianego podwórka, którego upitrasił naprędce kucharz generała brygady. W trakcie łamania
gnatów kura zębami rzucał półrady, półpytania:
— Posłać by parlamentarza z żądaniem poddania szańca?
— Po co? na co?
— Żeby zobaczył, czy most skończony.
— Jakże on to zobaczy?
— Może zmiarkować z byle czego. Musimy ǳiałać ostrożnie. Wóǳ miał wiadomość
z Warszawy, że dwanaście tysięcy Austriaków gǳieś przeszło Wisłę.
— Jeżeli ą przeszli, to tak daleko, że ǳiś mię we dwa ognie nie wezmą.
— Most! most!
— Cztery pontony wzięte.
— Posłałbym parlamentarza… Nic na tym nie stracimy, eśli się akc a o goǳinę
opóźni.

  Popioły, tom III



Sokolnicki rozmyślał przez chwilę, a późnie kazał wezwać do siebie kapitana Siemiątkowskiego. Gdy ten stanął przed nim, u ął go pod rękę i zaczął w ciemności choǳić po
droǳe tam i z powrotem, o czymś go poucza ąc.
Wkrótce kapitan znikł w mroku. Upłynął od te chwili może kwadrans czasu, kiedy
w nizinie Powiśla dał się słyszeć głos dwu bębnów bĳących bez przerwy. Głos ten leciał
do obozu po rosie, ale się szybko od niego oddalał. Pelletier kończył właśnie swą ucztę,
gdy usłyszał takt pierwszy. Podniósł tedy głowę, skinął oczyma i rzekł:
— ǲięku ę.
Późnie zapatrzył się w płomień świecy. Sokolnicki wyszedł z izby, gǳie mieszkał,
i wkroczył mięǳy szeregi. Żołnierze spoczywali eszcze, ale słysząc łoskot bębnów bĳących w ciemności, czuli, że to ich do bo u wzywa ten srogi głos.
Milczenie legło na obóz ak ciemna noc. Każdy człowiek spo rzał przez ciemność
i przez milczenie w życie swo e, w dalekie mie sce roǳinne. Głuchy żal i ciężki smutek
wszystkie ku ziemi nachylił głowy. Generał szedł mięǳy szeregi, tak samo milczący ak
oni wszyscy, tak samo ze zwieszoną głową. I w ego sercu odbił się łoskot bębnów ak
dźwięk brył ziemi lecących na trumnę. Coraz cisze , coraz cisze , coraz cisze …
Wtem od ednego razu łoskot zamilkł.
Sokolnicki obrócił się twarzą w stronę Ostrówka. Patrzał w mrok i czekał. Tak samo dźwignął głowę naród wo ska. Krew odpłynęła od serc i na swó posterunek wróciło
coǳienne męstwo.
We wszystkich wsiach okolicznych było ciemno. Ani ednego światełka! Dopiero nieskończenie daleko, gǳieś za Wisłą, tliły się światła zamglone i długimi iglicami odbĳały
w woǳie. Około goǳiny ǳiesiąte dały się słyszeć głosy nadciąga ącego pułku Sierawskiego.
Pułk ten stanął obozem, ale pod bronią. Wykomenderowane były straże i łańcuch
podsłuchów wyciągnięty. Każda kompania wyznaczyła czwartą część swoich luǳi do wsi
okolicznych po drzewo, słomę i wodę, ale tymczasem wstrzymywano ich wy ście. Całkowite trzy bataliony musiały spocząć z bronią w ręku. Za pułkiem ściągnęły dwie podwody
za ęte pod medykamenty i chirurgi. Lekkich armat Sołtyka, zapowieǳianych przez generała Pelletiera, nie było widać. Minęła goǳina ǳiesiąta, kwadrans, pół goǳiny, trzy
kwadranse, wreszcie edenasta. Sokolnicki choǳił ak szyldwach, na końcu wsi. Gdy przy
świetle zatlone hubki zobaczył goǳinę na zegarku, raptownie zmobilizował swą małą
armię. Przybyły pułk Sierawskiego wysunął za wieś i rozǳielił na trzy części. Batalion
Bogusławskiego, pierwszy, postawił na lewym skrzydle; batalion drugi pod Sierawskim
wyprawił w stronę Glinek, a pośrodku umieścił batalion Blumera za wsią Ostrówek. Miała to być pierwsza linia. W drugie uszykował się pułk Weyssenhoﬀa z czterema armatami
polowymi. Piąty pułk strzelców konnych, ściągnięty sztafetami na mie sce, rozpostarł się
ak włok i miał postępować za infanterią dla osaczenia szańca. Te przygotowania za ęły
z górą goǳinę czasu.
Było po północy, kiedy nareszcie rozległy się daleko głosy bębnów. Zrazu zdawało
się, że bĳą wciąż w tym samym mie scu, ale wkrótce wo sko rozróżniło zbliżanie się ich
dwugłosu. Było tak ciemno, że wraca ący kapitan Siemiątkowski wpadł na pierwsze sekc e
Bogusławskiego. Natychmiast stawiono go przed generałami.
— A więc? — zapytał Sokolnicki po ancusku, maca ąc ręką w ciemności szlifę
parlamentarza.
— Zażądałem, generale, w twoim imieniu poddania szańca bez zwłoki.
— Odmowa?
— Tak est.
— Z kim mówiłeś?
— Z dowódcą pułku imienia Latour-Baillet, pułkownikiem Czerwinkiem.
— Jakiś Czech-pobratymiec?
— Zapewne. Mówiłem z nim po ancusku.
— Opowieǳ ze szczegółami.
— Kiedy zbliżyliśmy się do szańca, na głos naszych bębnów wyszedł i otoczył nas
odǳiał pieszy. Doboszów zostawiono w polu pod silną strażą, a mnie oﬁcer dowoǳący
zawiązał oczy i pod strażą zaprowaǳił w przykopy.
— Jakie było we ście? czy po stoku kurtyny?
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— Nie. Ile wnosić mogę, szedłem przez otwór w przedpiersiu, zastawiony z wnętrza
poprzecznicą. Rękoma dotknąłem bariery. Szyldwach nas przepuszczał.
— Cóż dale ?
— Prowaǳono mię umyślnie to tu, to tam, żeby mi w głowie zamącić. Wyprowaǳony zostałem z przeciwne strony.
— Tak samo przez otwór, czy może przechoǳiłeś waćpan ławę dla ǳiała?
— Nie.
— Dale .
— Skoro rozwiązano mi oczy, byłem w namiocie. Stał przede mną tęgi, starszy oﬁcer. Był to właśnie pułkownik Czerwinek. Wyłożyłem mu two e, generale, zlecenie po
ancusku, a kiedy zaczął do mnie mówić po niemiecku, odparłem, że nie rozumiem ani
ednego wyrazu. Kilkakroć usiłował zagadnąć eszcze po niemiecku, ale robiłem wówczas
ak na głupszą minę i powtarzałem z naciskiem, że nie rozumiem. Wtedy zaczął łamaną
ancuszczyzną podrwiwać sobie z naszego żądania, mówił mi o naǳwycza ne wielkości
szańca, o ego budowie, nieznane nam wcale. Słyszałem nieusta ący huk siekier i młotów.
Kończą, widać, most z naǳwycza ną forsą. W pewne chwili pułkownik rzekł nieznacznie
do podkomendnego oﬁcera po niemiecku, żeby mięǳy krypami wybrać łódkę niewielką
dla pięciu żołnierzy i oﬁcera, który powiezie raport do Góry. Wtedy uż wieǳiałem, że
mostu całego nie ma, skoro muszą do Kalwarii przeprawiać się łoǳią.
Sokolnicki ścisnął mówiącego za ramię i coś mruknął na ego pochwałę.
— Po echali tedy do Góry łódką, a a sieǳiałem w owym namiocie. Pułkownik bawił
mię rozmową. Chwalił Warszawę… Wkrótce potem przyszło do tego namiotu kilkunastu oﬁcerów. Wszyscy mówili po ancusku nie tylko ze mną, ale i mięǳy sobą. Ze
zǳiwieniem spostrzegłem, że i ze zwierzchnikami swoimi również po ancusku się porozumiewa ą, a po niemiecku wcale nie umie ą. Są to luǳie wykwintni, robią wrażenie
panów przebranych za oﬁcerów. Wdali się ze mną w rozmowę. Skoro tylko zacząłem się
przysłuchiwać głosom pracy w szańcu, podnosili umyślnie rozmaite kwestie i tworzyli hałas, żeby zmącić mo e wrażenia. Słyszałem ednak, że w szańcu i za ego szy ą wre
robota ciesielska. Po edenaste dopiero posłany oﬁcer wrócił z rozkazem na piśmie. Pułkownik Czerwinek przeczytał e i rzekł mi, że powierzonego posterunku potraﬁ bronić
do ostatka. Grono owych oﬁcerów, których mam za akichś cuǳoziemców, przy ęło ego
decyz ę okrzykami. Śmiali się szyderczo, kiedy mię wyprowaǳano. Znalazłem się znowu
mięǳy mymi doboszami. Warta nas odprowaǳiła o akie dwa tysiące kroków.
— ǲielnieś się waćpan sprawił… — rzekł pośpiesznie Sokolnicki.
Zaraz wykręcił się i wezwał do siebie pułkownika Sierawskiego. Za chwilę szef lewego,
czyli pierwszego batalionu cicho zakomenderował:
— Pierwszy batalion — naprzód, do bo u! Marsz!
— Drugi batalion!
— Trzeci batalion! — brzmiały komendy w ciemności.
Pułk ruszył w nizinę z trzech stron wsi Ostrówka i bez szelestu prawie, podwó nym
krokiem zdążał w mroku.
O kilkaǳiesiąt kroków za kolumną Sierawskiego echał na koniu Sokolnicki. Rafał
wiǳiał przed sobą ego czarną, pochyloną ﬁgurę, ledwo wynurza ącą się z nocy. Za sobą
słyszał ękliwy, szelestny w płytkich wodach krok koni, świst kół armatnich, rznących
mokrą ziemię. Gǳieś w głębi miał za sobą pochód pułku Weyssenhoﬀa. W pewne chwili
generał skierował swego konia na prawo i wraz z Rafałem po echał za prawym skrzydłem
batalionu prawego, który wciskał się w przestrzeń mięǳy Kępą Gliniecką a Ostrówkiem.
Chłód powiał od bliskie rzeki. Usłyszeli w ciemności wyraźny łoskot siekier i młotów
na rzece. Wparłszy w mrok oczy u rzeli poprzez łozy ostre płomyki światła lśniące na
woǳie. Generał wstrzymał konia i szepnął do Rafała:
— Czy wiǳisz szaniec?
Olbromski rozpoznawał go uż od dawna na tle barǳo słabe łuny światła wychoǳące
zza przedpiersiów i ramion barkanu. Wskazał woǳowi linię na horyzoncie.
Natarli końmi na szeregi żołnierzy i w na głębsze ciszy, powstrzymu ąc oddech, skradali się dale . Wkrótce szaniec począł czarną linią wyrastać przed nimi. Jeszcze chwila i dał
się słyszeć szmer, zbiorowe słowo, podobne do szumu wiatru:
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— Rowy…
Sokolnicki zatrzymał konia i rzekł do Rafała:
— Stó przy mnie.
Słychać było, ak wiatr szeleszcze w zaroślach nadwodnych, dalekie echa rozmów luǳi
pracu ących na moście… Rafał był znużony poprzednią bezsenną nocą i całoǳiennym
marszem. Miał słuch barǳo wyczulony i pewien w sobie obmierzły niepokó . Zdawało
mu się chwilami, że eszcze błąǳi w parku otwockim i marzy o zmarłych. Ale nie wieǳiał
prawie, o kim myśli i kogo wspomina. Oto z dala, z dala, zza Wisły doleciał wrzask
austriackich placówek: Wer da! Głos ten wiał nad wodą, znikał w nocy, tonął w sercu
ścierpłym, pełnym gniewu i zemsty:
— Och, żeby pręǳe !
Szeleszczą łozy, świszczą na wietrze akoby badyle na dawnym cmentarzu w roǳinnych stronach. Wargi nie wieǳąc poszeptu ą:
— Wieczny odpoczynek…
Wtem z przeraźliwym łoskotem runął werbel doboszów całego pułku, zgromaǳonych
przy trzecim batalionie, który przedostawszy się przez wieś Ostrówek stanął uż pod kątem
narożnikowym szańca.
— Hura! — ryknął batalion Blumera.
— Na szaniec! — zakomenderował Sokolnicki.
Sam zsiadł z konia i prowaǳąc go za uzdę doszedł aż do rowu. Wo sko zginęło im
z oczu. Słyszeli salwy strzałów z narożników i czół szańca, bĳące w napastniczy batalion
tyralierski, który wciąż krzyczał, bił w bębny i strzelał. Jak ciemna fala nadpłynęła z tyłu część pułku Weyssenhoﬀa. Sokolnicki zatrzymał ednego żołnierza z linii i kazał mu
pilnować swego konia. Sam stanął w szeregu mięǳy żołnierzami i ruszył naprzód. Olbromski dotrzymywał mu kroku. Wpadli po ciemku w przedrów, na sześć stóp głęboki,
walili się w doły, grzęźli w rozmiękłych kupach ziemi, która wraz z nimi z eżdżała w akieś
ǳiury na eżone palami, w tró gran zaciosanymi.
— Co tchu naprzód! — wołał ktoś w ciemności. — Tu mogą być pozakładane fugassy,
miny prochowe…
Żołnierze czołgali się po glinie i zarabiali w nie do pasa. W pewnym mie scu leżały
wkopane w stok szańca zasieki z drzew, ściętych u samego oǳiemka i wszystkimi gałęziami w dół zwrócone. Były to akby potworne łapy i pazury, spycha ące w amy na dole,
włażące mięǳy żebra, gotowe do chwytania za garǳiel. Kiedy zdeptali gałęzie i wdarli
się nad nie, uderzyli piersiami w krótkie kołki ostro zaciosane. Ale nareszcie pokonali
i te szykany. Usłyszeli przed sobą wrzawę, łoskot broni, przeraźliwe krzyki, klątwy i ęki.
W pewne chwili Olbromski znalazł się wraz z innymi na wierzchołku szańca. W słabym
świetle latarni płonących niże u rzał śmiertelny bó . Bagnety w siwym blasku migotały. Luǳie skłębili się w bezkształtną masę. Obadwa bataliony Sierawskiego walczyły
uż w głębi szańca. Austriacy stali oparci o akąś niską, drewnianą budowlę. Przebiega ąc
obok ławowego ǳiała sto ącego na barbecie, u rzano kanoniera austriackiego, ak młotem wbĳał ogromny bretnal w zapał, a za chwilę począł bić stemplem wewnątrz kanału
w celu zagięcia szpica bretnala i zagwożdżenia ǳiała. Rafałowi wydała się tak podłą ta
ego czynność, że skoczył ku niemu ze szpadą. Tamten podniósł głowę i w świetle latarni Olbromski u rzał twarz akby natchnioną, pełną święte grozy i uniesienia. Szpada
ego rozszarpała mundur Austriaka. W te same chwili tłum nadbiega ących piechurów
Weyssenhoﬀa roztrząsł kanoniera na bagnetach, rozwalił mu głowę, przebił piersi, brzuch,
boki, plecy…
Rafał poskoczył ku mie scu bitwy pod barakami. Zwarty, podwó ny, a za chwilę potró ny szereg źgał Austriaków bagnetem. Bronili się po bohatersku. Formu ąc tró kąt
oparty o budynek podstawą, ǳiałali z szaloną furią. Natarcia niewprawnych rekrutów
polskich niweczyli potężną sztuką i kładli ich pokotem, wałem ak szaniec mięǳy sobą
a nowymi szeregami napastu ących. Żołnierze polscy patrząc na ów tró kąt niezwalczony poczęli stronić od tego mie sca. Właśnie z awił się w szańcu generał Pelletier. Długo
stał bezczynnie, wpatru ąc się w walczących. Sokolnicki spostrzegł, że część pułku Sierawskiego cofa się ku szyi szańca. Zwołał tedy luǳi i biegł z nimi na tamtych. Pelletier
poskoczył ku niemu i rzekł wskazu ąc na mężnych:
— Weź ich żywcem, generale…
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— Czemuż to żywcem?
— To moi rodacy, emigranci, nieprze ednani…
— Cóż oni tu robią?
— Protestu ą przeciwko straceniu ostatniego Kapeta.
Szary świt rozniecił się i dał wiǳieć obraz mordercze bitwy. Klin arystokratów ancuskich topniał pod bagnetami Maćków polskich, ale i ostatni z walczących zachowali
zimną krew i niezłomne bohaterstwo. Jakiś ich oﬁcer ze wzgardą w skrzywionych ustach
komenderował po ancusku, dopóki nie runął pod ciosami. Zalany krwią, zawalony
umiera ącymi szaniec został zdobyty. Dwa tysiące eńca złożyły broń. Generał Schauroth
umknął na krypie do Góry, żeby stamtąd bić ze wszystkich armat w zdobywców pod
Ostrówkiem.

  
Kiedy w pierwszych dniach czerwca generał Schauroth przeszedł z lewego na prawy brzeg
Wisły pod Połańcem oraz pod Niekuszą, Rafał Olbromski zna dował się przypadkowo
w tłumie oﬁcerów sztabu księcia Poniatowskiego. Był wysłany przez generała Sokolnickiego ze szczegółowym raportem o wyprawie kawalery skie pod Rożki, o ǳiałaniach
w polu na północ od Sandomierza pod folwarkiem Kruków i pod Mąkoszynem.
Dnia ǳiewiątego czerwca nastąpiła potyczka pod Mielcem. Wo ska księcia Józefa
musiały cofnąć się wobec przemaga ących sił Austriaków i przekroczyć Wisłokę. Rzeka,
tak dobrze Rafałowi znana, wyschła była teraz zupełnie i nie mogła stanowić przeszkody
w przeprawie nieprzy aciela. Rzucano też pośpiesznie wydłużoną smugę e piachu i kamieni.
Było południe chmurnego dnia, kiedy tłum elegantów sztabowych, w którym zna dował się Rafał, wy echał z lasów nadbrzeżnych, w półkrąg otacza ących Stokłosy. Dalekie
kra obrazy leśne uż niebieściały pod pogodę, choć pasma na bliższe wciąż eszcze nasycone były wilgotnym, granatowym tumanem. Cała ziemia, oǳiana we zboża, stała się
mokra i miąższa od fali. W bruzdach lśniła eszcze zmulona woda. Wąskie, polne drogi, które innego dnia ledwie by oko wytropić zdołało mięǳy łanami zbóż, srebrzyły się
teraz od pasmugów zlewne wody. Deszcz ustał. Obłoki bure, pełne w sobie białych am
i dołów, ciężko zwisa ąc wlokły się stronami. Głębokie, stubarwne, przemokłe trawy łąk
zaniosły się po tym deszczu od kwiatów.
Gromadka oﬁcerska echała gwarząc o wypadkach dnia. Rafał, niewiele tuta zna ący
osób i niema ący uǳiału w akc i ani żadnego określonego charakteru po załatwieniu zlecenia, kłusował obo ętnie z boku drogi. U rzał z dala Stokłosy… Ponieważ tam być nie
mógł, przepatrywał eno zmiany w zasiewach pól, w koronach drzew, w barwach płotów
i dachów. Na zakręcie drogi, pod wzgórkiem, zdało mu się rzucić okiem na prawo — i oto
u rzał tuż tuż samego, we własne osobie Szczepana Trepkę. „Pan poseł” echał na koniu
polną drożyną-mieǳą ku gościńcowi. Koń pod nim stał właściwie na mie scu, o tyle
tylko przebiera ąc nogami, żeby się wydawało, ako eźǳiec nie patrzy bezczynnie, ako
za swo ą dąży sprawą. Rafał znał doskonale ów wyraz twarzy zobo ętniały, półsmutny,
półszyderczy i owo niby to tępe gapiostwo prostaka… Serce w nim uderzyło na widok
zgarbione ﬁgury w zgrzebnym kitlu, w grubych butach, na widok twarzy szare , zestarzałe , surowe i smutne . Nie wytrzymał. Pchnął konia ostrogami przez szeroki rów
w młode zboże, pod wzgórek. Saǳąc skokami zaśpiewał prze mu ąco, z serca:
Ledwie two e spotkam oczy,
Nim postrzegę, żem wiǳiany,
Już się na bok wzrok twó toczy
I martwe przebiega ściany…
Trepka wsaǳił głowę eszcze barǳie w ramiona i wstrzymał konia. Patrzał spode łba.
Nawet poznawszy uż w oﬁcerze towarzysza, nie zmienił wyrazu twarzy. Ukłonił mu się
kapelusiną z wyrazem pokorne , a chytre grzeczności.
— Pan poseł nie pozna e, wiǳę, starych przy aciół!…
— Ale gǳież tam… ale gǳież tam… — mamrotał Trepka z uprze mym, z uniżonym
pochlebstwem.
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Żołnierz, Gospodarz,
Wo na, Strach

— Przecie to widać…
— Krótki mam wzrok, nie mogę do rzeć od razu.
— Na wzwiady pan poseł wy eżdżasz, siły narodowe zza żyta lustru esz… Kto cię
wie?… Z nieprzy acielem może trzymasz…
— Cicho no, cicho, mości Olbromski… kapitanie…
— Czemuż to cicho ma być porucznik Olbromski?
— Głośno krzykniesz, poruczniku, i po eǳiesz na bystrym koniu… A mnie tu mogą
powiesić… W tropy two e przy ǳie na tę samą mieǳę użci ten nieprzy aciel. Ja zaś nie
mogę od niego uciec na bystrym koniu. Muszę, wiǳisz, pozostać.
— A przy ǳie ten nieprzy aciel do ciebie, przy ǳie i to niezadługo.
— Wiǳisz — ha! Przy ǳie…
— Ależ cię przecie nie z eǳą!
— Z eść nie z eǳą, ale z dymem puścić mogą dwór, gumno, chałupy…
— Wiecznie się strachasz o to, co być może…
— Wiecznie się stracham…
— Istne się z ciebie stracha ło zrobiło, panie pośle!
— Barǳo mię za młodu, wiǳisz, straszyli, toteż na starość akby znalazł. Nie ednegom stracha za życia wiǳiał, piękny wo aku… I taki teraz tchórz ze mnie.
— A toż nie doda ci ducha? Stary przy acielu, patrza no!
Z lasu wszystkimi, zda się, ego mięǳydrzewnymi przestworami wypływać poczęło
wo sko siły odwodowe księcia. Piechota szła szybko, sfornym marszem w bród trawami
łąk, w pas zbożami pól. Szeroką drogą migotliwie sunął wąż konnicy. Grały na słońcu
barwy wielorakie, a splótłszy się z kolorami pól tworzyły obraz zachwyca ący. Trepka stał
na koniu prawie na szczycie wzgórka i patrzał w owo cudnobarwne zdarzenie. Rafał na
mocy starego przyzwycza enia nie ważył się przerywać ego zadumy. Wspomniał sobie,
ak to esienią przed laty patrzali na inny pochód. Chciał wcisnąć mięǳy myśli przy aciela
słowo przypomnienia o tamte chwili, słowo żywiące otuchy. Trepka przeczuł nie ako ego
zamiar. Uśmiechnął się gorzko, gorzko, gorzko. Pokiwał głową… Zapytał nagle:
— To i Sandomierz oddacie, czy ak?
— Jak to oddamy⁈ — wrzasnął na niego grubiańsko młody. — Żeby kĳe z nieba
leciały, żeby w kupę gruzów miało się zapaść całe miasto! Jedne cegły nie da im darmo
Sokolnicki! Aby on nie da! Wziął garścią swo ą, zdobył i garścią zatrzyma!
— Pewnie, że należałoby trzymać to to aż do skutku… Mie sce bogate. „Bram cztery
ułomki, klasztorów ǳiewięć i gǳieniegǳie domki…”.
Rafała przeszył do szpiku kości gniew. Teraz poczuł, ak innym uż est człowiekiem,
ak się wyzwolił z libertyńskich formułek myślenia tego ǳiwaka. Czuł, że ma wyobrażenie całości, kiedy ten wciąż się za mu e ulubionym sobie ułamkiem. Walki wiǳiane pod
murami Sandomierza, szturm, bombardowanie własnymi armatami starych kościołów,
prace ziemne po zdobyciu miasta — wszystko to ak wielki skarb duszy ukazało mu się
od razu. Zamilkł i razem z Trepką ruszył cwałem za oﬁcerskim orszakiem, który zmierzał
w stronę Olszyny.
— Czyż to do Olszyny eǳiemy? — spytał po droǳe.
— Pono. Spotkałem tu w polu konnego, który leciał do miasteczka po sprawunki. We
dworze, u starego Cedry, książę dowódca stanął kwaterą… No, chwilowo, bo periculum
in mora. Obiad stary Cedro wyda e dla sztabu. Aby eno mięǳy pieczystym a leguminą
diabli Schaurotha nie nadali w czarnożółtym sosie! Powinieneś być na te uczcie, mości
poruczniku. Po pańsku występu e stary. Chce się pokazać, choć łydki pod nim pewnie
drżą, choć grubo ryzyku e…
— Jeǳiesz tam przecie?
— Jadę ako domowy egomości pana Cedry…
Spo rzał dawnymi, drwiącymi oczyma, zaśmiał się w głos rubasznie:
— Na miły Bóg! — oﬁcer z ciebie na sroższego kalibru, Olbromski Rafale! Co za
koń, co za statura! Wyglancowali cię, wyszwarcowali… Nie byłeś dawnie taki szczwany…
Daleko za eǳiesz! No, to i dobrze.
— A cóż waszmość myślisz? Obadwa my z Krzysztofem na luǳi wyszli. Światem
rząǳimy! zamiast tu z wami wśród kup nawozu rządy sprawować…
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Ledwie imię Krzysztofa padło, stary Trepka zmarszczył się i zmarniał w sobie. Stał się
z niego w krótkie chwili zgrzybiały safanduła. Jechał na swym wierzchowcu zgarbiony,
z obwisłymi rękoma.
— Krzysztofa, powiadasz?…
Machnął prętem w powietrzu raz, drugi. Wskazał nim coś w polu. Potem w drugie
stronie, a gdy odwrócił się ku towarzyszowi, ukazał mu twarz niemal zǳiecinniałą.
— Nie ma Krzysia… — wypowieǳiał z cicha ak gdyby sekret żałosny.
— No, tu go nie ma, bo est we świecie. Wo u e.
— Wo u e…
— Mieliście też od niego akie wieści?
— Pisał z Paryża listek eden, a potem nic uż, ani słowa. Przysłali tu gazetę ancuską
z wiadomością, że pułk ego w Hiszpanii. I tyle wiemy…
W echali w szeroką brzozową ale ę prowaǳącą do dworu. Stare pnie, spodem czarne,
wyże śnieżnobiałe, pręgowane ak marmur, nasunęły się przed oczy niby wierze e gościnnie rozwarte, niby sienie. Prawie niepochwytny szum zwieszonych liści wieścił dumę
o tym, czego nic nie wy awi krom niego, o uczuciach minionych. U echali uż kilkaset
kroków tą ale ą w milczeniu.
Rafał obe rzał się poza siebie… Miał złuǳenie, półzłuǳenie, nie asną sensac ę cielesną, że z dala ktoś eszcze pęǳi na koniu w cwał…
Nie chciałby tego przed sobą wyznać, że ma na myśli Krzysztofa. Było mu przykro i obmierźle tym się za mować. Wylot alei, akoby okno półokrągłe u góry, otwierał
się w pola rozległe. Ciemnie ąca w łanach wielkim płatem pszenica tworzyła tam obraz
niezrównany. Zaczęli chcąc nie chcąc przebąkiwać o zbożu, o uroǳa ach, o deszczach
i rozprawia ąc ak dwa hreczkosie e sąsiadu ący o mieǳę, których nic zgoła oprócz uroǳa u wsianego zboża nie obchoǳi, w echali na ǳieǳiniec dworski. Jakże się zmienił!
Pełen był koni pod siodłem wo ennym, z lekka tylko odpopręgowanych, pełen żołnierzy, obiadu ących po kątach z pośpiechem, pełen żołdackiego krzyku. Okna we dworze
pootwierane, drzwi na ganek szeroko rozwarte… Słychać było muzykę, śpiew, oklaski.
Służba loka ska i żołnierze ordynansowi wbiegali i wybiegali ze dworu.
Obiad, naprędce podany dla księcia i ego świty, uż się był skończył. Wóǳ z kilku
generałami był w ogrodowe altanie, gǳie toczono akąś naradę. Młoǳi oﬁcerowie napełnili wielki salon i przyległe pokoiki. Kiedy Trepka prowaǳąc pod rękę Rafała wchoǳił na ganek, ozwały się znowu tony starego pantaleonu. Pan poseł puścił towarzysza
do salonu, a sam na palcach przeszedł sionkami w poprzek dworu na taras, z którego
zstępowało się do ogrodu. Odchoǳąc z pośpiechem, wskazywał gestami swó kostium
arcygospodarski i sroǳe zachlapane buty. Rafał wsunął się do salonu. Powiódł oczyma
po zgromaǳonych.
Jeden z młodszych oﬁcerków grał. Panna Mery stała obok instrumentu. To samo
pochylenie głowy, ten sam wyraz twarzy. Oczy przymknięte… Podniosła głowę i zaczęła
śpiewać:
La nuit tomboit dans la prairie,
L’Echo dormoit dans le vallon,
Près du ruisseau chantoit Amélie…
Nie było to śpiewanie podlotka, które był słyszał przed laty, lecz piękny głos młode ,
zażywne i silne kobiety. Powiodła uroczymi oczyma po zgromaǳeniu mężczyzn. Widać
było radość życia, siłę serca i żąǳę szczęścia we wzroku tym, słychać ą było w śpiewie.
Ta pieśń skarżyła się przed całym pokrewnym światom młodości akoby przed sądem
przenikliwym, zna ącym istotę rzeczy i pełnym sprawiedliwości, na pustkę i smutek tego
domu, na gorycz lat młodych a samotnych. Skarżyła się nie słowem, lecz dźwiękiem samym, szeregiem przeǳiwnych, muzyckich akcentów, a całe grono młoǳieńcze słuchało
e w skupieniu ducha. Ani eden ze słuchaczów nie został obo ętny na te prze mu ące
skargi, na te samotne głosy i okrzyki. Ale oto coś zadrżało w melodii te piosenki, zakołysały się tony od na wyższego uniesienia… Rafał podniósł oczy i u rzał wbite w siebie dwie
brylantowe strzały oczu panny Mery. Uczuł z rozkoszą, że to ego właśnie wita i pozdra-
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wia dawna piosenka tym na wyższym uniesieniem… Uśmiech radości, wonie ący blask
szczęścia kwitł na ustach śpiewaczki.
W chwilę potem zdarzyło się Rafałowi spo rzeć na prawo. Tam, wśród kilku na wykwintnie szych soc uszów księcia, sieǳiał stary pan Cedro. Nie zmieniły go prawie
lata ubiegłe. Ta sama piękna, starcza twarz, ten sam wykwintny ruch głowy, ułożenie rąk
i nóg. Sieǳiał w fotelu z wǳiękiem lekkiego dandysa, uśmiechał się tkliwie lub łaskawie,
sztywnie i foremnie trzymał korpus i nogi. Spo rzenie, zarazem pobłażliwe i wyniosłe, padało na gości z pańskich oczu. Ale oto przy dźwiękach radosnych piosenki, gdy wszystkie
westchnienia młodości e szlakiem uleciały, stare wargi zaczęły się rozciągać wszerz ak
guma rozdarte piłki, nos zetknął się prawie ze spiczastą brodą, powieki zwisły i nabiegły
krwią. Nie drgnęły ręce, ozdobnie złożone na poręczach, nie poruszyły się skrzyżowane
nogi, tylko spod powiek zaczęły kapać na kolana łzy piołunowe, wielkie krople żałości.
Nikt na nie uwagi nie zwrócił prócz Rafała. Po skończeniu śpiewu rozległy się enetyczne oklaski i prośby o nową piosenkę. Kiedy panna Mery na pozór wzdraga ąc się
i wymawia ąc szukała nut w tece, stary pan Cedro wysunął się z tłumu.
Szedł omackiem, grzecznie uśmiechnięty, nikogo nie wiǳąc. Przemknął się wśród
zgromaǳonych z ukłonami na prawo i lewo, nie wieǳieć do kogo skierowanymi, i wyszedł na taras ogrodowy. Tam zatoczył się bezwładnie na ławkę. Podniósł oczy i spostrzegł
sieǳącego Trepkę.
— Ach, to waćpan!… — wysyczał ze wściekłością, z nienawiścią, przebĳa ącą ak
pchnięcie nożem w serce.
— Jużci a…
— ǲiecko mi zabrałeś! Zgubiłeś mi mędrkowaniem syna!
— Uspokó się, panie, uspokó .
— Tylu ich tu przy echało, tylu naszło! Pełen dom… Zdrowi, rumiani, weseli. A ego
nie masz! Krzysia nie ma… Kazałem ich wszystkich godnie przy ąć na ego cześć, ale cóż
mi z tego?… Krzysia nie ma…
— Przy eǳie i on.
Starzec podniósł oczy spłakane. Pokorne pytanie, akoby ubogiego chłopa, który się
doprasza łaski, słowa-odpowieǳi od możnego ǳieǳica, od aśnie pana, wypełzło z warg:
— Kiedyż przy eǳie?
— Przy ǳie taki czas, nade ǳie taki ǳień, schyli się ku nam taka błogosławiona
goǳina, że przy eǳie niespoǳiewanie czerstwy i wesół.
— Skądże to wiesz?
— Tylu ich iǳie na wo nę i tylu wraca… Czemużby on, na lepszy spomięǳy wszystkich, nie miał powrócić?
— Tyle wiesz! Jużem to sobie tysiąc razy mówił i przegadywał po nocach, użem
w siebie stokroć wmawiał to wszystko. Czekam i czekam…
Słysząc, że ktoś z poko ów nadchoǳi, zeszli z balkonu na ulicę ogrodową i wlekli się
oba , ramieniem o ramię oparci. Tuż za szpalerem i płotem z tarniny kołysał się ów łan
pszeniczny, barǳo rozległy, wiatr uż po nim ciemne smugi przeganiał, a po gałęziach
brzóz wzdychał i smutne szumy przeciągał. Wypłukana od zlewy gliniasta ulica ogrodu
była twarda i niemal sucha. Nogi obudwu idących stukały po nie ak po deskach. Przeszedłszy do końca szpaleru stary Cedro powiódł oczyma i ręką po wiǳialnych obszarach
zboża, po drzewach sadu, których gałęzie gięły się uż od owocowych zawiązków, i począł
bezsilnie narzekać:
— Wszystko to ego, wszystko to miał… Dla niego rośnie to zboże, dla niego do rzewa ą owoce, pachną kwiaty… Jego ta glina, ten wiatr, ten szum… Cała tu ziemia na
niego czeka, ǳieǳina praǳiadowska… Czegóż eszcze chciał? Czego poleciał szukać?…
— Po echał szukać — mówił Trepka z uśmiechem dobrotliwym i naucza ącym —
ziemi inne , nie mo e ani two e , tylko nasze , gminne , gromaǳkie . Młodemu śni się
ta wielka ziemia, która do nikogo nie należy, staremu śni się mała, która należy tylko do
niego… Choćby też na mnie sza, byle do niego tylko… Aż przy ǳie taki wiek w życiu
człowieka, że go uż żadna nie nęci.
— Tyś to go wywiódł z mo ego domu tymi przemądrzałymi głupstwami! tyś go podmówił do buntu! — na nowo zaczął użalać się Cedro.
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— Nie am go podmawiał, tylko ocknienie, przebuǳenie, siła żywota. Jam winien,
żem go nie wstrzymał, to prawda. Alem go nie wstrzymywał, to wyzna ę.
— Wieǳiałem, żeś to ty sprawił! Ty, nie kto inny! Czemuś go nie związał słowami,
skoro taki wpływ na niego sobie wyrobiłeś? Gdybyż choć bił się tuta ak ci oto, którzy
mó dom napełnili weselem… Ale gǳież on est? co czyni?
— Nie wstrzymywałem — mówił Trepka cicho, na poły do słuchacza, a właściwie do
siebie — bom nie mógł. Straciłem wiadomość rzeczy. Nic uż teraz nie wiem… Nic nie
wiem! Zawiodły mię wszystkie lekarstwa, wszystkie naǳie e rozbiły się i oszukały duszę.
Wiǳiałem spodlenie wszystkich instynktów, powolne znikanie zmysłu plemiennego bytu. Poczucie hańby zżarło mię całego. Wspomnĳ, ak z pruskich banków brali pieniąǳe
na ziemię, wieǳąc, że ą zaprzeda ą na wieki. Niemiec drwił z nas czynami, instytuc ami,
pobuǳaniem do rozpusty. Za pięćǳiesiąt lat nogi by polskie w tych Prusiech Południowych nie było: chłopów by zniemczyli szkołami, kulturę, szlachtę wysaǳili z ziemi
licytac ami, miasta zalali przemysłem i handlem. Młoǳież zła daczała, gałgaństwo i głupota padły na cały naród ak morowe powietrze… — zaczął szeptać staremu do ucha tak,
żeby nikt nie słyszał.
— Co mi ty ba esz! co opowiadasz! Kłamstwo to two e…
— A w te Galic i…
— Przestań!
— Trzeba było ratować. Honor plemienny za aką bądź cenę musiał się obuǳić. Wolałbym, żeby zamiast uprowaǳenia Krzysztofa ucięto mi tę rękę, tę nogę, ale musiałem,
przy acielu, podmawiać, żeby szedł.
Zstępowali w dół, w na niższą część ogrodu, ramieniem o ramię oparci, ze zwieszonymi głowami, szepcąc do siebie wciąż starcze pogawędki-pociechy, zgrzybiali obadwa ,
starzy i bezsilni od smutku.
— Na cóż mi się to wszystko zda w mo e niedoli?… — mamrotał Cedro.
— Musiało co lepsze ocknąć się i rzucić w krwawą kąpiel. Mógłże to on spać w domu i władać kawałkiem ziemi? Przypomnĳ sobie ego duszę… On, Krzysztof! Pomyślże
tylko… On, Krzysztof!


Rafał Olbromski zdołał dnia  czerwca w sam czas dotrzeć do Nadbrzezia i przeprawić
się przez pokład na mostołoǳiach do Sandomierza. Naza utrz rano cały most sprzątnięto, a baterię szańca przedmostowego ku Trześni zburzono ze szczętem. Z natury swego
stanowiska, ako adiutant trzeci generała Sokolnickiego, Rafał musiał ciągle przebiegać
Sandomierz i ego cały obwód, uzbro ony w na rozmaitszych kierunkach. Stary Sandomierz!… Znał go przecie od lat ǳiecinnych równie dobrze, równie szczegółowo ak
ogród i gumno w Tarninach. Gnał tedy konno to na Góry Pieprzowe, gǳie przy sypaniu
okopów wyrzucano z ziemi urny staropogańskie ze słowiańskiego zgliszcza, to na pola
folwarku kapitulnego Kamienia; za chwilę co koń skoczy pęǳił z rozkazami w stronę
zachodnią, do fortalic ów zamku, i dale w stronę Ra eckiego folwarku na Krakówce,
w stronę Chwałek i Strochcic, to znowu ku Lenarczycom i Kobiernikom, by wkrótce
rzucić pocztowemu cugle konia i na piechotę zdążać uż to ku baszcie nad Rybitwami,
uż ku posterunkom umocnionym za klasztorem Św. Jakuba, za kościołem Św. Pawła,
Św. Józefa i Św. Michała, czyli klasztorom benedyktynek.
Ów tró kąt, który tworzył powyże wymienione kościoły, złączony z miastem przepaścistymi wąwozami, stanowił punkt na barǳie umacniany. Nad ostatecznym ufortyﬁkowaniem tych mie sc pracował pod rozkazami generała dowódcy książę Gintułt.
Przyprowaǳił on ze sobą do Sandomierza batalion luǳi, których w swoich przeważnie
ma ątkach zgromaǳił z tamte strony Wisły. Luǳie ci nie byli dotychczas uzbro eni ani
umundurowani należycie, wzięto ich tak ak stali, w wieśniaczych oǳieniakach. Książę
sam nimi dowoǳił, ale nie ako oﬁcer, gdyż do wo ska nie wstąpił, tylko ako cywilny inżynier i dozorca. Teraz przy umacnianiu Sandomierza „batalion” Gintułtowski osobliwie
się przydał.
Za ego to staraniem i nieprzerwaną saperską pracą wzniesiono szańce naokoło miasta, które stworzyły przednią straż obrony wewnętrzne . Kościoły i klasztory zamie skie
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były wciągnięte do te linii obronne , a ich cmentarze, ǳwonnice, wieże i mury do odporu umocowane. Parowy, stromo ścięte, stanowiły niezrównany systemat dróg krytych
do komunikac i z szańcami świętego Jakuba, na Górze Świętopawelskie , świętego Józefa
i benedyktyńskim. Szańce odpolne poza tymi kościołami i przedmieściem opatowskim
podsypano wysoko, a nadto, dla nadania im pozoru eszcze barǳie strasznego, oǳiano w puste beczki, które przysypano ziemią. Stodoły folwarczków Psałterzyskich w tych
stronach pourząǳano do obrony w ten sposób, że wewnątrz nich wydźwignięto świetnie
zamaskowane ziemne przedpiersia, które dawały możność uporczywe obrony. Podobnie
wszystkie klasztory były wewnątrz przemienione w warownie. W samym mieście kierował robotami generał Sokolnicki. Starożytny mur obwodowy dopełniał nieustannie,
a wyłomy w nim nie do naprawienia zastąpił palanką. Poza murem bito eszcze palisady
w spadek góry, wciągano na pozyc e austriackie osiemnastofuntowe armaty.
Książę Gintułt osobliwą pieczą darzył eden z klasztorów zamie skich, a mianowicie
kościół i klasztor Świętego Jakuba. Wznosząc w tamte stronie, od zamku aż po drogę opatowską, owe wysunięte ouvrages extérieurs, w czasie dozorowania swych chłopów
długie goǳiny trawił na kontemplac i odwiecznych romańskich murów kościoła, ego
ceglanych ścian, pokrytych sześćsetletnią patyną czasu. Rozkopu ąc tak do głębi ziemię
tych pagórków, pokrytą młodymi zbożami, gǳie drzewie , przed wieki, na początku stało miasto Sandomierz, traﬁano wciąż na ślady wałów, murowanych fos, resztki palisad.
Może to były wały sypane przeciw Tatarom przez wó ta sandomierskiego Witkona i woewodę Dersława z Obręczny… Rydel kopacza odwalał zapadłe we ścia do lochów. W ich
głębokości i mroku szarzały wzgórza kostne.
Byłyż to askinie, w które przywiodła Tatarów mężna Halina, córka Piotra Krempy,
i gǳie śmiercią zginęła dla ocalenia o czystego miasta?… Luǳie sandomierscy oglądali
ze czcią owe popioły zgasłych pokoleń, duma ąc sobie i zgadu ąc daremnie, czy e też są.
Któż to mógł zgadnąć? Byłyż to kości Jadźwingów czy Tatarów, Litwy czy Rusi, Szwedów
czy Niemców?… Nie było czasu na szanowanie poǳiemnych cmentarzysk. Sypano stare
kości wraz z ziemią górną na nowe szańce…
Tylko książę Gintułt, po skończeniu ǳiennych robót, sam, w nocy, obwiązany sznurem, puszczał się częstokroć w owe poǳiemne chodniki. Zna dował szczególną rozkosz
w dotykaniu się ręką, w obe mowaniu trwożliwą źrenicą sennego popiołu przeszłości.
Łuǳił się dobrowolnie, postępu ąc w mroki poǳiemia, wieǳiony przez ruchliwy krąg
światła, przez bo aźliwą smugę pochodni, że przepatru e ta emne szlaki śmierci i bada
przeszłe ǳie e zgasłego człowieka… Rozkosz zna dował w tych złudach. Stawał się w głębi lochów sam dla siebie niezupełnie zrozumiały, był sam dla siebie na poły człowiekiem,
półduchem i dochoǳił do stanu złuǳenia, utraty zmysłów. Za dnia, wśród na pilnie sze pracy, wsłuchiwał się barǳo ciekawie w pogwary ludku o tych lochach, w gadki
o prze ściach poǳiemnych, w legendy przysypane gruzem ciemnoty, zarosłe chwastem
i darnią powszedniego dnia, podobnie ak same lochy. Z wolna wytworzyło się w ego sercu łaskawe przyzwolenie na prawǳiwość światła, które tylekroć w ciemne noce wiǳieli
luǳie nad kościołem świętego Jakuba. Książę śmiał się dobrotliwie, radośnie i szczerze,
słucha ąc, ak to pułkownik szweǳki uciekał co tchu z klasztoru, u rzawszy o północku
światłość arzącą, co wychoǳiła z okien, i usłyszawszy śpiew naǳiemski czterǳiestu sześciu dominikanów z Sadokiem na czele, zamordowanych przed pięciu z górą secinami lat.
Powiadał sobie wówczas w duchu, że przecie nie masz nic na te ziemi sprawiedliwszego
od wyroku baśni cudowne … Jakże głęboką, ak zrosłą z ziemią wydała mu się powieść
o wiecznym śpiewie, o wiekuiste wigilii nocne w te świątyńce, gǳie się modlili za życia
wymordowani!… Omszałe mury dominikańskie poczęły promienieć dla księcia przeczystą światłością, niematerialnym aśnieniem, które otacza cnotę męstwa, honor przysięgi
dotrzymane i grób męczeński. Mięǳy ego duszą a owym murem, stromo wystrzelaącym ze szczytu wzgórka, mięǳy kopułką kaplicy-celi Jacka Odrowąża wyrosła w tym
czasie ak gdyby żyła nierozerwalna.
Nieraz Rafał zdybał tak księcia sieǳącego pod przykopą, na wysta ącym kawałku żerǳi, w mie scu gǳie w trzynastym wieku istniały winnice dominikańskie, zapatrzonego
w uroczy portal północny, w ozdobne łuki półkoliste okien, we ﬂoresy ontonu. Nieta ne
mu też były zabiegi, żeby ten klasztor osłonić na barǳie zarówno od nieprzy acielskich
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pocisków ak i od możliwego zbombardowania z miasta. Na wyższe tu powysypywano
odkosy ziemi po wzgórkach i na wyże powznoszono koszokopy. Wszystko to ǳiało się
pod ogniem bombardowania i napadów, ak całoǳienna kanonada  ma a, siedmiogoǳinna nocna z  na  czerwca, trzygoǳinna popołudniowa  czerwca.
Po powrocie swoim zza Wisły Rafał rzaǳie widywał księcia. Przebywał wciąż przy
generale. Obserwował dnia dwunastego czerwca z kopuły kolegiackiego kościoła przebieg
bitwy na Dąbrowie, we Wrzawach i pod Gorzycami — wysiadywał na dachu kolegium
ezuickiego w dymnikach, tak dobrze sobie znanych, wypatru ąc stanowisko Austriaków
pod Dębiną i cofanie się wo sk naszych pod Rachów. Czuwanie po nocach, dni na siodle bez pożywienia i chwili odpoczynku zmarnowały adiutanta. Toteż w nocy z  na 
czerwca, kiedy toczyły się narady z przysłanym parlamentarzem, postanowił wyspać się
należycie. Dopadł akie ś stancy ki w domu księżym, sto ącym w głębi podwórza. Całe
to domostwo było spróchniałe i barǳo stare, toteż mieszkańcy dawno z niego uciekli.
Olbromski rzucił się w ubraniu na łóżko napotkane i głośno zachrapał. Ale przed północą zbuǳił go wściekły łoskot. Przez otwarte okno widać było mnóstwo kul ognistych,
puszczonych na Sandomierz z Nadbrzezia, z Zarzykowic i poburzonych szańców. Kule te
śmigały ak race w ǳień godowy, z hukiem pękały w powietrzu, miota ąc ogień na wsze
strony. Na pół rozbuǳony oﬁcer usłyszał tuż gǳieś za ścianą wrzaski na trwogę. Trzeba
było wstać. Dźwigał się właśnie z łóżka, kiedy mu przed oczyma wybuchnął olbrzymi
żagiel ognia. Pożar w podwórzu! Palił się akiś spichlerz czy lamus o kilkanaście kroków
od okna.
— Pana Saniewskiego lamus gore! — wrzeszczały oszalałe głosy.
Kiedy Rafał wybiegł z domostwa, uż dach e okrywa ący stał w ogniu. Wiatr wionął i oto płomieniste ęzory musnęły dachy połaci domów w ulicy Panny Marii. Stare,
wyschłe, poczerniałe, powyginane, różnokształtne dachy za mowały się eden po drugim z cicha, posłusznie i uroczyście. Wszystkie ich załamania, okapy, wyglądy, dymniki
i ǳiury widać było teraz ak lica nieboszczyka szczególnie wyostrzone, wydatne i oczywiste. Tyle lat osłaniały skupione, ubogie życie luǳkie od słot i wichrów! Teraz same,
w edne chwili wydane na łup, ginęły od śmierci nagłe i również straszne ak luǳka.
Potok ognia skakał z dachu na dach, przelewał się z edne pochyłości na drugą. Gǳieniegǳie tylko mknął z podwórza człowiek struchlały. Gǳieniegǳie wybuchał płacz i wnet
nacichał akby przez ogień pożarty. Krzyk tam i sam, a po nim cisza śmiertelna, barǳie
przeraźliwa od krzyku. Trzask w nie słychać wszechmocnego pożaru… Szelest płomieni
akoby łamanie kości żywych przez obcęgi kata, akoby czynienie wyroku tyrana. Rafałowi niewymowny żal serce w piersiach zatargał. ǲiecięce i młode lata spęǳił pod osłoną
tych starych podcieni, tych wielkich, czarnych dachów zrosłych w edno, podobnych do
siodeł i przełęczy górskich… Teraz oto przed ego oczyma wszystkie bezsilnie konały.
Zd ął czapkę i gorzko ak ǳiecko wzdychał. Ale przecie ocknął się w mig.
Spo rzy, aliści pożar straszliwym zagonem sięga do kamienicy Saula Dżiordżiego,
Greka. Poskoczył w rynek. U rzał w pobliżu ratusza tłum żołnierzy polskich, wywłóczących sikawki. Garstka mieszczan w koszulach i portkach na bosaka łaziła po rynku
lamentu ąc i rwąc włosy. W mgnieniu oka Rafał ich zaprzągł do roboty. Kazał przynieść
drabiny i zarówno żołnierzy ak łyków popęǳił na dach narożnego domostwa zwanego
Wó cikowszczyzną, z rozkazem odarcia go z gontów. Ściany poczęto lać wodą z sikawek,
żeby nie puścić ognia w rynek. Teraz wszystek motłoch począł krzyczeć i powtarzać:
— Nie puścić ognia w rynek!
— Lać ściany! Rąbać wszystkie chlewy i sta nie od Wó cikowszczyzny!
Zatrzeszczały pod siekierami stare parkany, daszki i przyciesie, w ziemię wrosłe. Cała
uż połać na wzgórzu wraz z tyłami gorzała ak żywy stos. Perzyna stamtąd poszła ak
śnieg. Żar straszny. Granaty poczną bić coraz gęście w płomienie. Na luǳi padła wraz
z tą perzyną i trzaskiem brandkuglów trwoga śmiertelna, popłoch paniczny. Mieszczanie
uciekali od własnych domów, ode drzwi mieszkań, z rąk żołnierzy, chroniąc się do piwnic
i murowanych kościołów. A i sami żołnierze chyłkiem pomykali za mury.
Opuszczony od wszystkich Rafał zaniechał ratunku. Idąc w kierunku kolegiaty, usłyszał nagle szczególny wśród tego zgiełku i trzasku dźwięk. Przystanął, leniwie pyta ąc
siebie: co też to być może?… Nierychło po ął, że stary zegar, strącony kulami wraz ze
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szczytem wieży kolegiackie , leciał przez powietrze. Posępny był rumor tego miernika
czasu. ǲwoniły przez chwilę ego rozsypane koła po mieǳianym dachu kościelnym,
charczały i klekotały rozbite sprężyny i wagi, aż w powszechne ruinie zapadły w nicość.
Przez kopułę kolegiaty dym począł buchać z granatów, które do kruchty i w środek nawy popadały. Szeroka łuna rozpostarła się nad plebaniami Świętego Pawła, które stanęły
w ogniu, nad Krakowskim Przedmieściem, gǳie płonęły rzędy podmie skich chałupek,
nad folwarkiem klasztoru Panien Benedyktynek, nad świeżo wystawionym folwarkiem
mie skim.
Rozlegał się co chwila krzyk, że gore browar na Czwartaku po ezuickim, że pali się
płomieniem cały folwark na przedmieściu Zawichostskim za saǳawką benedyktyńską, że
płonie wielka szopa cegielni kapitulne …
Widno się zrobiło na górze sandomierskie ak w biały ǳień. W dali, pod łuną, sterczały czarne widma spalonego w pierwszym szturmie kościoła reformatów i czerniały
popieliska Świętego Wo ciecha. Dymy białymi zwo ami osłoniły miasto i poczęły magać
się ponad czubami kościołów. Luǳie z rynków, z uliczek, z mieszkań, z powierzchni
ziemskie poznikali. Wchłonęły ich głębokie piwnice, lochy i chodniki, poǳiemne miasto trwogi.
Była uż blisko pierwsza po północy, kiedy ozwały się armaty austriackie na lewym
brzegu Wisły, ednocześnie z trzech stron. Olbromski poszedł z rynku w parów północny. Wieǳiał, że tam zna ǳie swego dowódcę. Istotnie Sokolnicki wydawał w tym
mie scu rozkazy. W chwili gdy Rafał zbliżał się, ryknęły z zamku i od bramy Krakowskie
osiemnastofuntowe ǳiała, zdobyte na Austriakach, a teraz wymierzone w ich kolumny
idące Jagiellońską drogą na baterię drugą i trzecią, czyli na zamek i bramę. Rafał otrzymał
rozkaz przyniesienia wiadomości z baterii czwarte , to est od kościoła Świętego Pawła.
Na przecięciu parowów spotkał dwie kompanie grenadierskie pod woǳą pułkownika Weyssenhoﬀa, pęǳące w cwał na wzgórze Świętopawelskie. Pobiegł z nimi i traﬁł
w wir na zaciekle sze bitwy. Kolumna nieprzy acielska, którą odepchnięto od wzgórza
Salve Regina, przeszła rozdołem Piszczeli pod narożniki oszańcowań kościoła Świętego
Pawła. Szef batalionu Białkowski z dwiema kompaniami pułku dwunastego wytrzymywał tam atak broniąc się zaciekle. Z prawego boku baterii na wale opalisadowanym były armaty, kierowane przez porucznika Bilskiego i podporucznika Tykla. Ale uż eden
z granatników został zdobyty i zagwożdżony, palisady narożnika wyrąbane siekierami,
kanonierowie wykłuci bagnetem, a cała trzecia i czwarta kolumna austriacka wǳierała
się na nasypy. Grenadierowie Weyssenhoﬀa uszykowali się w kolumnę na kościelnym
cmentarzu. Z cicha otwarli bramę. Zwarty ich zastęp wyszedł pod wyłom i czekał tam
z nastawionym bagnetem. Ledwie piechury austriackie zdążyły rzucić okiem na wnętrze
szańca, grenadierowie rzucili się na nich z zaciekłym męstwem. Powstała mordercza bitwa na nasypach i w fosach. Zrazu umie scowiona w wyłomie baterii czwarte , stopniowo
rozciągnęła się w obiedwie strony za kościół Świętego Jakuba i aż do klasztoru benedyktynek. Trzy silne kolumny austriackie, a więc akie pięć tysięcy luǳi, spitych gorzałką,
kilkakroć uż dopadały tego ostatniego klasztoru, aż wreszcie zdobyły go wraz z czterema
armatami.
Folwarki, szopy, stodoły, chaty palące się naokoło miasta, pożar olbrzymi w śródmieściu, dawały wiǳieć ak na dłoni wszystko, co się ǳie e.
Rafał pracował wraz z innymi oﬁcerami przy armatach baterii czwarte aż do momentu zupełnego odepchnięcia napadu. Wiǳąc, że pozyc a na teraz est bezpieczna, skierował
się wielkimi kroki w wąwóz Świętego Jakuba, ażeby generałowi zdać sprawę. Gdy przebiegał obok kościoła, ktoś go zawołał po imieniu. To książę Gintułt stał przy portalu
i kiwał na niego ręką. Bu ne płomienie bucha ące z miasta oświetlały kościół. Cień od
ﬁgury Gintułta, ruchomy, olbrzymi i długi, pływał po całe olbrzymie ścianie, padał na
sta e młodego ęczmienia, który tuż za murem bu nie się plenił. Wewnątrz kościoła stali zacza eni chłopi Gintułta, ściska ąc gwery austriackie, nabite austriackimi ładunkami
niedawno wydobytymi z ratusza.
— Dokąd iǳiesz? — krzyknął książę.
— Do generała.
— Z dobrą wieścią?
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— Z dobrą.
— Pamięta , pamięta , żeby mi Świętego Jakuba szanował!
— Cóż a mogę…
— Pamięta , pamięta !…
Rafał, nie słucha ąc dale , pobiegł w parów, skręcił na lewo i dążył w górę mięǳy
pachnącymi ogrodami, mięǳy domkami, przyczepionymi do góry ak gniazda askółcze.
Znalazł generała przy baterii główne . Sokolnicki wydał właśnie rozkaz:
— Bić w klasztor benedyktynek na wyłom!
Wielkie armaty wałowe poczęły miotać kule w klasztor i ogród kościelny, w mury
cmentarza i ǳwonnicę, zdobyte przez Austriaków. W te same chwili nadbiegli oﬁcerowie przyboczni z doniesieniem, że silne kolumny ataku ą miasto od strony Zawichosta,
że szturmu ą całą przestrzeń od murów klasztornych Marii Magdaleny aż do zamku, że
ciągną zarówno samym wybrzeżem Wisły ak i szczytem Gór Pieprzowych.
Zaledwie Rafał wybiegł z parowu na aśnię, generał obcesowo zapytał:
— Bateria czwarta?
— Trzyma się.
— Co tam?
— Oﬁcerowie rychtu ą ǳiała i strzela ą, bo kanonierów wybito. Pułkownik sam pracu e, twarz ma spaloną od prochu.
— Święty Jakub?
— Nasz.
— Czy oblegany?
— W te chwili eszcze nie. Ale z zachodnie strony lada chwila…
— Biegnĳ tam i zachęć do wytrwania! To klucz naszych wąwozów. Dasz mi znać, ale
dopiero w takie chwili, gdyby się nie mogli żadną miarą utrzymać. Pomocy im dać nie
mogę, ani ednego człowieka. Rozumiesz?
— Rozumiem.
— Gdyby się żadne miarą utrzymać nie mogli, niecha wszyscy uchoǳą wraz, co do
nogi, a a ruderę natychmiast zburzę ze szczętem i Austriaków pod nią pochowam.
— Świętego Jakuba! — zawołał Rafał przypomniawszy sobie zlecenie książęce.
Ale generał uż go nie słuchał. Cały był pochłonięty ekspedyc ą kapitana Cza kowskiego na czele kompanii trzeciego pułku dla odebrania ogrodów i murów Panien Benedyktynek, kapitana Szymanieckiego na czele pięćǳiesięciu ochotników dla zdobycia
karczmy za bramą Opatowską i adiutanta swego, Jordana, ze stu ludźmi na baterię szóstą
i siódmą.
Przybiegłszy na mie sce wskazane Rafał zastał uż wśród obrońców zamieszanie. Piechota austriacka, wdarłszy się po okrągłym pagórku od strony Wisły i stare Krakowskie
bramy murowane , usiłowała zdobyć szańce, eszcze przez generała Egermana sypane.
Kompania pułku dwunastego, ukryta za nasypem, biła się uż z napastnikami na bagnety. Niewyćwiczeni chłopi Gintułta, poumieszczani w oknach i korytarzach klasztoru, na
poddaszach i w dymnikach, na wieży i za murem, strzelali ile wlazło.
Sam książę, nie ma ąc żadne broni, z laską w ręku przechaǳał się mięǳy tłumem
uǳiela ąc rad i wskazówek nie tylko żołnierzom, ale i oﬁcerom. Ruchy ego były zgorączkowane, słowa gwałtowne i nieopatrzne. Wchoǳił w środek szeregów, krzyczał, ła ał,
rozkazywał. Kiedy Olbromski przebiegał obwód umocniony w poszukiwaniu dowódcy
odǳiału, któremu by zakomunikował rozkazy generała, akiś oﬁcer pociągnął go za połę
i wskazu ąc księcia mówił:
— Czy nie mógłbyś, panie adiutancie, zabrać ze sobą tego donkiszota?
— Równie dobrze waćpan możesz go zabrać, gǳie wola…
— Łazi tu i rozporząǳa się ak ekonom. Jeszcze mu kto przez pomyłkę w łeb strzeli.
— Gǳie a go wezmę?
— Zamknĳ go w kaplicy Św. Jacka.
— To go sobie waćpan zamyka !
Na barǳie napastowany był wysunięty narożnik szańczyka. Żołnierze austriaccy wdarli się uż nań masą, postrącali puste beczki i powyrywali pale. Garstka żołnierzy polskich
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zmagała się z nimi ze wszech sił, ale nie była zdolna odtrącić naporu masy. Oﬁcerowie
wiǳieli, że tego mie sca nie utrzyma ą bez pomocy.
Tymczasem adiutant generała przyniósł im wiadomość, że pomocy nie otrzyma ą.
Książę Gintułt skoczył w stracony wyłom i podniecał żołnierzy krzykiem do oporu. Tak
pcha ąc ich pięściami do czynu i faktycznie dowoǳąc, zagraǳał drogę. Wiǳąc, że spracowani żołnierze nie są uż zdolni dotrzymywać placu, chwycił z ziemi karabin i w gronie
kilkunastu woltyżerów poskoczył w fatalny kąt. Zwarli się tam bagnetem z piechurami
Schöcklera. Z początku cofnięto się przed ich wilczymi susami, ale chwilę trwała niepewność. Gintułt pośliznął się na ruchomych glinach i runął na twarz w rów za wałem.
W mgnieniu oka rzuciło się na niego z ǳiesięciu chłopa, żeby go żywcem po mać. Ale się
nie dał. Wstał w błocie rowu na kolana i gołymi rękoma zaczął się szarpać z pĳanym żołdactwem. Krzyczał o ratunek, wiǳąc, że kilku żołnierzy, co mu na pomoc skoczyli, broni
się pod nasypem. Ale i tamci wnet zostali przez tłum obezwładnieni. Wtedy opanowała
go śmiertelna podnieta. Huknął pierwszego z brzega draba mięǳy oczy, w piersi drugiego. Targnął się z kupy całą siłą. Nie dał rady. Powtórnie runął w błoto rowu na wznak,
czu ąc, że traci siły. Plunął w pysk na bliższemu, który go kadłubem swoim całkowicie
przywalił. Charknął mu w ślepie:
— Pręǳe mordu , chamie!
Ale oto ów żołdak garścią zasłania mu usta. Coś do niego szepce, coś sekretnie gada.
Jąka się, ąka… Książę otwarł oczy. Nie może pochwycić tchu…
— Cicha … cicha … aśnie panie… — szepce ów żołdak austriacki. — Nie waż się
ruszać!
Gintułt przymknął oczy. Pękały mu zduszone piersi. Piorunem leciała myśl szuka ąc
mie sca, czasu, wypadków, kiedy on wiǳiał tę gębę, słyszał ten głos. Znalazła wreszcie…
— Nie inacze … Piotra Olbromskiego sekundant — cha, cha…
Naokoło szczęk karabinów, wrzask, tupot nóg… Depcą po nich, leżących w rowie,
walą się w amę zdobytą. W szańcu krzyk, zgiełk, strzały, łomot pustych beczek, kamieni,
padanie gruzu.
— Ktoś ty — wy ęczał książę.
— Cicha !
Mĳały tak minuty długie ak stulecia. W pewne chwili wysłuchawszy, że główna
masa wo ska wtargnęła do wnętrza szańca, Michcik dźwignął się z ziemi, obe rzał wkoło
i ednym szarpnięciem wywlókł księcia z rowu. Chyżym krokiem, nienagabywani przez
żołdaków, którzy pęǳili na zdobycie szańca, pobiegli, poskoczyli oba fosą zachodnią aż
do końca murów klasztornych. Tam pochwyceni zostali przez chłopów Gintułta, zaczaonych w poprzecznym parowie. Wnet byli w ich tłumie. Książę dał się poznać i niezwłocznie zeszedł z Michcikiem na dno wąwozu. Już w ten wąwóz z obwodu murów
Świętego Jakuba wywalał się tłum żołnierzy i chłopów pod parciem zdobywcze kolumny
austriackie . Nadaremnie usiłowali przedostać się do kościoła. Wir masy luǳkie rozbite
i pęǳone odepchnął ich w głąb rozpadliny.
Stamtąd słyszeli, co się ǳie e… Oto środkiem tłumu biegł z gołą szpadą oﬁcer komenderu ący i szykował lud żołnierski w kolumnę, która by weszła w obręb baterii czwarte
Świętego Pawła. Oﬁcerowie młodsi stosownie do rozkazu opróżniali teraz mury klasztoru
Świętego Jakuba. Jednego z nich książę zaczepił niezwłocznie w sposób ostry i wyzywaący: czemu to zamiast luǳi pęǳić na obronę stare świątyni on ich właśnie stamtąd
z takim męstwem wywłóczy? Oﬁcer spo rzał na niego z góry i mruknął, żeby się odczepić:
— Kamień na kamieniu za goǳinę z tych murów nie pozostanie. Jakże mam luǳi
w nich trzymać!
— Czemuż to ma z tych murów kamień na kamieniu nie pozostać?
— Bo będą z naszych bateriów armatami zdruzgotane. Wzięły klasztor Austriaki, ale
w nim zginą.
Książę, nie słucha ąc dłuże , pobiegł pędem ku górze. Michcik dążył za nim. Gdy tak
Gintułt wbiegał po gliniastych stopniach, miał chwilę samowieǳy, że uż raz spełniał coś
podobnego, że fatalność nieunikniona czeka na niego u szczytu te góry. Wieǳiał, że źle
czyni sobie, czuł gorzki żal, że biec musi… Ale gniew nie dał mu stanąć. Zwalany bło  Popioły, tom III



tem, bez czapki, z rozwianym włosem mĳał baterie. Luǳie, sto ący w milczeniu u armat
i strzelnic, zwierzali sobie myśl, że musi być barǳo źle, że to, widać, zwiastun nieszczęścia.
Książę dopadł mie sca generalskiego w te właśnie chwili, kiedy wydane zostały rozkazy
zburzenia starego kościoła, żeby z niego noga austriacka w wąwóz nie zeszła.
Kanonierowie wyrychtowali ǳiała na łożach. Z zapalonymi lontami czekali na komendę ogniomistrzów. Sokolnicki stał bez ruchu z lunetą przy oczach i lustrował eszcze
kościół. Świątynia stała przed nim w łunie, w blasku ognistym, zgrzybiała, straszna, akoby grobowiec, na który nie masz dość potężne siły, która by go tknąć mogła. Oto
przybiegł zdyszany adiutant Rafał Olbromski i zdawał sprawę, że wszystka siła wyszła
z murów Świętego Jakuba, że uż est w baterii „numer czwarty”, że tam ledwie i tych
sił połączonych starczy do obrony, że opuszczone mury nieprzy aciel zapełnił, że ciągnie
ǳiała w obręb klasztory ażeby stamtąd bić w Sandomierz. Generał skinął głową i złożył
lunetę. Gintułt stanął przed nim.
— Czego? — krzyknął Sokolnicki.
— Święty Jakub ma być zburzony?
— Kto waści wzywał do mnie?
— Nikt mnie nie wzywał.
— A więc…
— Przychoǳę zapytać się…
— Pal! — rzekł Sokolnicki odtrąca ąc natręta.
Nim komenda została powtórzona, Gintułt schwycił generała za rękę, za ramię…
Błagał go z krzykiem:
— Patrz! Świeci się cała…
Rozległ się pierwszy strzał.
— Wstrzyma rozkaz, generale! Zbierz wszystkie siły, uderz na tę pozyc ę, eszcze ą
wydrzesz!
— Nie mam sił żadnych… — mruknął generał, oszołomiony napaścią.
— Masz pięć tysięcy luǳi!
— Idź precz, człowieku!
Huknął strzał drugi i trzeci.
— Święte popioły ru nu esz i depcesz… Czyliż nie wiǳisz, co zburzą te kule! Patrz!
— Wiǳę nie gorze od waści. Ale zburzę święte popioły dla ocalenia żywego miasta.
Słyszałeś?
— Nie zburzysz!
Nowe rozległy się strzały. Gintułt chwycił Sokolnickiego za piersi, krzycząc, żeby
kazał zaprzestać. Oﬁcerowie przyboczni oderwali go siłą i odepchnęli. Wtedy w męce
bezrozumne skoczył ku armatom, wydarł z rąk kanoniera lont zapalony i cisnął go na
ziemię. Oniemiały żołnierz stał bez ruchu. Książę przypadł do drugiego… Ale oto oﬁcer
sekcy ny pchnął go szpadą w piersi. Żołnierze odtrącili rozszalałego wyciorami. Jęknęły
armaty od strzałów.
— Żołnierze! — krzyknął Gintułt, leżąc na ziemi — nie słucha cie tego rozkazu!
Żołnierze, żołnierze…
Huk wystrzałów był mu odpowieǳią. Wtedy książę zebrał ostatek sił i zawołał z całe
mocy cielesne i ze wszystkie mocy ducha:
— Do mnie, ǳieci wdowy!
Rafał Olbromski usłyszał ten okrzyk ak trzask piorunu. Straszna trwoga włosy mu
z eżyła na głowie. U rzał w duszy swe moc przysięgi na ten okrzyk i pętlę e czaroǳie stwa
uczuł na sobie. Bez tchu, z bielmem na oczach, wyrwał pałasz z pochwy i przyskoczył do
księcia. Ten spo rzał na niego półmartwymi oczyma i rozkazał:
— Wydrzy im lonty i zgaś! Nie da świętych popiołów!
Rafał rzucił się na kanoniera i wyrwał mu lont z ręki. Rzucił się na drugiego i wyrwał
mu lont z ręki. Skoczył ku trzeciemu, ale w te chwili runął na ziemię, powalony ciosami
szabel i pięści.
Kiedy po akimś czasie przyszedł do siebie, spostrzegł, że leży pod murem, w wąskie
uliczce, która prowaǳiła na sandomierski rynek. Obok niego leżał skrwawiony książę.
Kilku żołnierzy przebiegło tamtędy. Dał się słyszeć łoskot strzałów karabinowych, trzask
  Popioły, tom III



dalekiego pożaru… Ktoś podłożył ręce pod głowę Rafała, dźwignął go z ziemi i posaǳił na kamieniu. Schyliła się nad nim twarz ednego z kolegów. Człowiek ten szepce
z pośpiechem:
— Uchodź stąd! Skry się co tchu! Za chwilę bęǳiesz rozstrzelany, eśli nie u ǳiesz.
Już cię szuka ą… Umyka !
Rafał zrozumiał tę radę. Powiódł oczyma po ziemi. To książę Gintułt… Nad nim
pochyla się i twarz mu wodą ociera żołnierz austriacki. Cóż to ma znaczyć?… Po chwili ów żołnierz bierze księcia na bary, zada e go sobie na plecy, ego samego ciągnie za
rękaw. Idą wraz, biegną… Pożar przed nimi. Olbrzymie zgliszcza roǳą biały dym i lotne perzyny… Idą ak we śnie mięǳy domy spalone uż do przyciesi, mięǳy stosy głowni
kopcących. Z Gór Pieprzowych bĳą w miasto armaty, zza Wisły pada ą wciąż brandkugle,
z pól sandomierskich puszczone świszczą nad miastem pociski. Wokoło nigǳie żywego
człowieka… Rafał, a za nim żołnierz niosący księcia, biegną w podskokach, rozgląda ą
się, lustru ą mie sce. Zawrócili w akiś brukowany ǳieǳiniec czy na cmentarz kościelny,
którego po spaleniu okolicznych budowli nie było sposobu rozpoznać.
Przyszli na oślep do okrągłego ogró ca czy kostnicy w głębi długiego podwórza.
Pchnęli drzwi, zawarte na zarǳewiałą klamkę, i po schodach na poły zburzonych zbiegli
w głąb ciemnego lochu. U rzeli w poǳiemiu tym skupionych luǳi. Kobiety, sieǳące
w kucki nad kołyskami, powitały ich krzykiem przerażenia, ǳieci kryły się po kątach.
Michcik dał im znak ręką, żeby milczały. Roze rzawszy się w mroku, u rzał dalszy ciąg
tego poǳiemnego korytarza. Tam poszli. Zagraǳały im drogę kupy kamienia zwalonego
ze sklepień. Szli chyłkiem przez duszne otwory, przez szerokie askinie, przez bramy i ciasne korytarze, w gęstym mroku. Aż oto w ednym mie scu przy mie ich światło! Zimne,
czystsze powietrze… U rzeli w górze sklepienia zakratowane okienko. Struǳony żołnierz
złożył księcia na ziemi. Ściągnął ze siebie zwinięty płaszcz i rzucił go na mokre pokłady
gliny, odpasał broń… Gintułta ułożył na płaszczu, Rafała obok. Sam usiadł w kącie.
Książę z wolna przychoǳił do siebie. Ciężko dyszał i kaszlał, bezsilnie rzężał. Olbromski roze rzał się wkoło. Zrazu wiǳiał tylko szarą, akby posiwiałą gęstwinę mroku.
Ze szpary okienne padała ednolita smuga półblasku, w dole rozpraszała się i nicestwiała.
Ale gdy oczy przywykły do mroku, do rzał w głębi akoby wzgórze szare, akoby kopiec
pochyły…
Wstał ze swego mie sca i podszedł bliże . Wielka w głębi pieczara była zawalona kośćmi luǳkimi. Nikłe światło dawało wiǳieć czoła czaszek i kości policzków. Po ustach
uśmiechniętych boleśnie wiodło nici pół asne, ukazywało skurczone palce i bo owo wyciągnięte piszczele rąk. Zadrżał przychoǳień, bo mu się zdawało, że góra kości śmie e się
z niego w ciszy…

  
W nocy  czerwca, po zupełnym opuszczeniu Sandomierza przez Austriaków, którzy
go na mocy kapitulac i  czerwca posiedli, Rafał Olbromski, książę Gintułt i żołnierz
Michcik cichaczem wymknęli się z miasta. Właśnie mieli e za ąć Kozacy, przeprawia ący
się na łoǳiach zza Wisły. Michcik, przebrany w mundur ułana ǲiewanowskiego, zdobył
gǳieś w mieście konia-chabetę i wystarał się o lepszego dla Rafała. Ułański płaszcz,
związany mięǳy kulbakami koni, służył za łoże dla ciężko chorego księcia. Wy eżdżali
nad ranem przez Krakowską Bramę. Dość uż było światła, żeby Rafał mógł do rzeć, co się
stało z miastem. Ani śladu palisad! Wszystko zrównane z ziemią i spalone na stosach. Doły
i rowy pracowicie pokopane — zawalone, szańców ani śladu. Przez chwilę czuł w sobie
gniew, gniew na barǳie luǳki, na widok ogromne pracy zniweczone bez śladu. Ale
zmiażdżył go w sobie młotem potężne myśli:
— Teraz do Tarnin!
W skok z echali z góry. W mieście bezpańskim, bezbronnym i spalonym nikt ich
te nocy o hasło nie pytał. Zorza ranna, szerząca się nad rozdołem Wisły, dawała wiǳieć
zgliszcza wszędy, ziemię z eżdżoną armatami, stratowane zboża. Pomknęli ku Samborcowi co pary w koniach, żeby przed asnym dniem w echać mięǳy pola, w wąwozy. Słońce
wschoǳiło, kiedy za Goryczanami wzięli się na prawo w wąwozik i w echali w mylne i wąskie drogi. W dali, w dali na wzgórzu widać było Tarniny. Konie eźdźców weszły w kole e
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i ocierały się bokami. Wyże przytroczyli płaszcz i podnieśli chorego. Twarz miał koloru
ziemi, oczy szkliste. Słowa bez związku snuły się w ego poczerniałych wargach. Rafał
marzył ak o szczęściu, żeby nareszcie, bez szwanku dopaść do domu. W Sandomierzu
nie było gǳie trzymać rannego. Szpitale pełne były oﬁcerów i żołnierzy, w prywatnych
domach panowała nęǳa i trwoga. Przylgnęło zresztą do nich obudwu akieś echo pode rzenia, które towarzyszyło każdemu ich krokowi. W ciągu straszliwych dni kapitulac i,
wy ścia sił polskich w stronę Zawichosta i panowania austriackiego w mieście, Rafał zgłębiał swo e położenie. Jakże się to stało, że z oﬁcera pełnego naǳiei, sto ącego u szczytu
powoǳenia, przeistoczył się niemal w zdra cę, w podkomendnego, który niweczy samowolnie rozkazy swego generała? Jakże się to stać mogło, że zamiast krzyża zasługi zarobił
sobie dobrowolnie na sąd polowy i prawdopodobnie na haniebną śmierć? Sam to uczynił,
o ǳiwo… Wraca oto znowu w progi domowe nie ak zwycięzca i bohater, o czym tyle lat
marzył, lecz ako wymazany z list pułkowych… Sam to uczynił… Myślał o tym patrząc na
zboża roǳime, falu ące ak daleko oko sięgnie, na niwy sandomierskie pszenicy, czarne,
zroszone… Skowrończy chór ǳwonił pod niebem… Mgły poranne wstawały z parowów.
Za Chobrzanami wzięli się w lewo ku Koprzywnicy. Z prawe i lewe strony drogi
zboża były pogniecione, wbite w ziemię przez pułki konnicy idące pod Połaniec. Z nadzwycza ną pieczołowitością eźdźcy zbadali lasek sosnowy na wzgórzu, czy w nim aby nie
czai się patrol austriacki. Ale las był pusty, pełen tylko woni żywiczne , błękitne mgły
i poświstu zięb. Co siły w koniach z echali w dolinę Koprzywianki i zbliżyli się do mie sca.
Ogród roǳinny przed oczyma Rafała! Cały w gęstym obłoku… Środkiem ego biegnie
w dół, po zboczu góry, ale a wiśni łutówek. Wszystka rubinowa od niezmierne masy
owocu, wszystka skąpana w barwie, nad wszelkie słowo urocze . Wilgi wykrzyku ą w gęstwinach starych wiśni o spękane korze, o liściu miękkim i miłym ak włosy kobiece,
sroki i wrony na szczytach drzew wy ada ą uż pracowicie od wczesnego rana, nim luǳie
na dobre się zbuǳą, niezrównany owoc. Cień eszcze w saǳie, czad od tysiąca nocnych
zapachów, mrok pod okapami wielkich abłonek, przy pniach grusz, których owoce uż
ciągną gałęzie ku ziemi. Chmiel ǳiki wyrósł bu nie, nieznany oczom Rafała ǳiwaczny
przybysz rozwlókł się po zmurszałych balasach płotu i zarzuca nici swe na gałęzie sąsiednie odły. ǲikie drzewa wyrosły na poǳiw. Młody modrzew bu a wierzchołkiem
w lazurze nieba, a lśniące liście klonu, ciemne liście włoskiego orzecha poranny wiatr
przegina. Z głębi, z rozdołu, zapachniały grzędy truskawek. Tam, eszcze dale , gęstwina
malin nieprzebyta, wielki ałowiec, urwisko i czub starego brzostu…
Szybko w echali po wzgórzu, obok dwu wypróchniałych siostrzyc-wierzb, na ǳieǳiniec. Już w ganku sieǳiał na drewnianym zydelku stary pan Olbromski w swe wyszarzałe bekieszy i odwieczne rogatywce. U rzawszy z nagła eźdźców zerwał się na równe
nogi z na oczywistszym zamiarem wykonania przezorne re terady. Ale uż było za późno. Zstępował tedy ze stopni z brwią namarszczoną, zły i srogi. Czapkę na głowie ręką
miętosił, niby to z gotowością do ukłonu. Piorunem oka przeszywał przybyszów. Ale naraz w zgrzybiałe , akoby pleśnią pokryte twarzy coś błyśnie… Kurcz stuli usta… Szlocha
starzec na piersi synowskie ak ǳiecko…
Krzyk powstał w całym domu. Poczęły wychylać się kobiece ﬁgury, wyległa służba.
Oto matka… Staruszka, babinka, ledwie ą można poznać… Twarz cała w zmarszczkach
i fałdach, oczy wypełzłe ledwie patrzą. Zofka! Ogromna kobieta, na pół ubrana, przy
naǳiei, w akim ósmym miesiącu.
Wszyscy ledwie mieli czas ochłonąć z uniesienia na widok Rafała, a uż w zdumieniu
słuchali wieści, że ma ą dać gościnę rannemu księciu Gintułtowi. Gwałt powstał w całym
domu, bieganie, znoszenie pościeli do izby narożne , niegdyś Rafałowe , wołanie służby
i rwetes nie do opisania. Na dworze przy koniach, za progiem, został eno sam Michcik.
Oǳiany w mundur ułana zabitego na sandomierskim placu — wyglądał ak stary wiarus.
Oczy ego niespoko nie oblatywały okolicę, pola, wąwozy. Księcia wniesiono do izdebki
i ułożono na czyste , wysoko zasłane pościeli. Otwarte okno wpuściło do stanc i woń
różaną. On leżał z przymkniętymi oczyma, na pół przytomny, patrzący w eden kąt. Czoło
miał ednosta nie, nieodmiennie zmarszczone, akby nad tą samą wciąż myślą głęboko,
głęboko się bieǳił. Dawno niegolony, siwie ący zarost oblókł wargi, policzki, podbródek
i uczynił z niego starca.
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Wszyscy wyszli w naǳiei, że chory bęǳie spał. Chciano niby obmyślić dla tak wielkiego gościa posiłek ak na lepszy, na barǳie leczniczy; chciano powziąć wiadomość
o wszystkim na raz, a w gruncie rzeczy usiłowano tylko bez przeszkody patrzyć w Rafała.
Staruszkowie obstąpili syna z dwu stron, zagarnęli pod światło okna. Wyciera ą do sucha oczy, żeby ak na lepie wiǳieć, nastawia ą ogłuchłe uszy, żeby zaś czego ze słów nie
uronić… Drepcą na mie scu, podgląda ą…
Tymczasem Zofka minęła powtórnie w sposób sekretny sień prowaǳącą do izby rannego. Uchyliła drzwi, za rzała przez szczelinkę. Leżał tak samo ze zmarszczonym czołem,
z zagryzioną wargą, wszystek w edną akąś myśl okuty ak w ka dany. Wsunęła się za
drzwi bez szelestu, wtuliła w kąt wedle pieca. Patrzy weń, patrzy, napatrzyć się nie może… Przed rokiem wydali ą za mąż za konkurenta, za przy ezdnego kawalera, za sąsiada,
który stanowił dla nie partię. Myśli sobie teraz o tym. Była narzeczoną, uszyli e wyprawę, sprawili huczne wesele z muzyką i tańcami, był ślub, oczepiny, przenosiny. Wszystko
ak sen. Teraz est w ciąży… I dopiero w takie chwili z awia się przed nią e „książę”…
Tenże to est człowiek, którego we snach i radosnych awach ǳiewiczych widywała? Toż
to est marzenie e spełnione? Książę leży w te izbie, gǳie tylekroć o nim po nocach
śniła.
Czemuż stało się tak właśnie, a nie inacze ?…
Wtem struchlała ze wstydu! Zmarszczki żelazne na ego czole zaczęły się rozchoǳić,
rozpływać ak chmury od łagodnego wiatru pod słońcem. Uśmiech, niby utrzenka daleka, za aśniał na ustach i twarz rozwidnił. Tylko oczy zostały szkliste i nic niewiǳące.
W całym obliczu odbiło się uko enie, spłynęła na nie łaska ciszy i błogosławiony chryzmat
pociechy. Zgrabiałe, bezwładne ręce zsuwa ą się ku sobie, palce edne dłoni zaplotą bez
sił na palce drugie … Obiedwie przycisną piersi ciężko dyszące. Usta szepcą wyrazy, które
w ucho Zofki pada ą wyraźnie, asno, kwieciście. Zda się e przez chwilę, że rozumie
wszystko, co szepta ą do siebie te wargi, że to uż dawno słyszała, że wie doskonale…
Powtórzył te słowa, powtórzył drugi raz i eszcze:
Ad Rosam per Crucem,
ad Crucem per Rosam!
In ea, in eis
gemmatus resurgam…
Przytuliła się do ściany i przemieniła w cień nic niewieǳący, a przecie wierny aż do
ostatniego kroku…
Wtem poza domem rozległ się przeraźliwy krzyk. Zofka buchnęła we drzwi. Rafał biegł na dwór wǳiewa ąc po droǳe czapkę i zapina ąc rzemienne pasy uzbro enia.
Michcik wskazywał w oddali, po drugie stronie rozdołu Koprzywianki, austriacką konnicę i piechotę, które wolno zmierzały w tę stronę. Skoczyli obadwa do koni. Ale zarówno
koń Rafała ak Michcika był zgrzany, robił bokami i dymił się eszcze z trudu. Stary Olbromski dreptał za synem przynagla ąc go do pośpiechu. Oczy starca padły na zbieǳone
konie obudwu eźdźców. Coś począł krzyczeć… Pobiegł nagle ku sta ni rozkazu ąc:
— Michcik! Michcik! Dawa tu szkapy… Żywo!
Obadwa z Rafałem pośpieszyli za starcem. On tymczasem trzęsącymi się rękoma
rozwarł drzwi sta enne takim ruchem, akby ze siebie wyrywał wnętrzności. Wołał:
— Wałacha gniadego pod panicza! Sobie tę siwą klacz zabiera ! Żywo! Nie stó ! Tyś
to mi syna Piotra zratował… Przepina siodło… Żywo! uż ich widać…
Michcik okiełznał przepyszne konie, wyhodowane pod pańskim okiem, w ciemności,
wypielęgnowane na chlebie i owsie, a chabety, na których przybyli, wprowaǳił w groǳe.
Rafał zapinał popręgi. Za chwilę sieǳieli na siodłach.
Wparli ostrogi w boki biegunów.
— Michcik! — krzyczy eszcze starzec. — Bógże ci zapłać… Broń mi chłopca!…
Usłyszeli za sobą ǳiadowskie łkanie, u rzeli wyciągnięte z ganku ręce.
Wypadli z podwórza olbrzymimi susami w wąwozik kole cmentarza, stamtąd na płaszczyznę i w zielone, asne, szerokie pola. Ku Klimontowu! W konie! Lecą ak ów ranny
wicher na skrzydłach wiatronogich koni, ścigani dalekim krzykiem austriackim… Aby
eno do lasów góreckich! aby eno do lasów!
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Po stracie mie sca przy boku generała Sokolnickiego wskutek za ść podczas szturmu Sandomierza Rafał powrócił ak niepyszny do swego pułku i na dawne mie sce. Tylko ǳięki
szybkości wypadków, ak kapitulac a i wymarsz załogi sandomierskie do Puław, udało
mu się wy ść niepostrzeżenie z całe afery bez sądu, degradac i i gorszych następstw.
W dniu  lipca, kiedy wszystkie siły polskie wyruszyły z Radomia na południe w ślad
za ustępu ącym nieprzy acielem, Olbromski na czele kilkuǳiesięciu ułanów ze swego
szwadronu szedł na szpicy przednie straży kawalery skie w Świętokrzyskie Góry od strony Kunowa. Minął szybko Boǳentyn, przez który dopiero co przeciągnęła znaczna siła
austriacka, i wkroczył ostrożnie w lasy. Zrazu wziął się na prawo przez wieś Psary, ażeby
uniknąć głównego gościńca, gǳie mógł łatwo zetknąć się z maruderami Mondeta. Chłopi okoliczni zawiadomili go, że wo sko austriackie poszło gościńcem i że zabiega ąc mu
drogę spoza góry Strawczane tym łatwie może się zetknąć z siłami i być zaskoczonym
w lesie. Ruszył tedy wolnym gościńcem wprost na Wzorki i Świętą Katarzynę.
Mżył letni deszczyk-kapuśniaczek. Chłodne łąki w smugach i gozdach leśnych eszcze nie były pokoszone całkowicie. Dopiero gǳieniegǳie pachniało siano przewiędłe.
Jeszcze się słały po łąkach na czarownie sze leśne smółki, kosaćce, askółki i koniczyny.
Śniade dymy rzadkich, dżdżystych obłoków wałęsały się nisko po lasach, po łańcuchu
gór, po puszczy zbó eckie . Łysica rozwinęła przed adącym odǳiałkiem żołnierzy swo ą
granatową delię, utkaną asnymi kępami buków. Tam i sam wzbĳały się ku górze powłóczyste smugi chmur akoby dech żywy, idący w niebo ze świętych buków. Ciągnęły się
blisko mokre tumany mięǳy korami przedawnych odeł, ukazu ąc zdumionym oczom
ich tytaniczne kolumny i rozpostarty ponad nimi czarny strop z koron wielkolasu.
Im barǳie się zbliżali do góry, tym barǳie pachniała knie a. Stanęła przed oczyma e głębia wewnętrzna, e gleba ǳiwna, pełna wypłukanych kamyków porosłych rǳą,
ruǳizną i zielonkowatą pleśnią, e pochyła górska ziemia, którą we właǳę wzięły olbrzymie korzenie. Naokoło stanęły oǳiemki odłowe, pokryte barwą przyćmionego srebra.
Z północne strony zwisły na każdym kożuchy mchów twardych i suchych o barwie aspisu, kosmate i potargane brody a kłaki. W wilgotnym wietrze zachodnim zagrały szerokie
igły spławów, rozkołysały się chwianiem rytmicznym, poczęły przeginać ogromne piętra
gałęzi, a szyszki wzniesione do góry wylały ta emnicę swe woni. Zięby po gęstwinach
poświstywały…
Odǳiałek konny wyminął leśnictwo na Wzorkach, wioskę te że nazwy leśną, zbudowaną w głębi puszczy, siedlisko luǳi krzepkich ak odły i twardych ak buki. Grunt był
ku górze coraz twardszy, złożony z krwawego, łamliwego kamyka. Ukazał się w ciemnicy
odłowe wyniosły, czworograniasty słup wieży klasztoru i białe ego mury. Tuż za kuźnią
i za gospodą klasztorną był wysoki parkan ogrodu.
Olbromski zaczaił za murowanicą oberży i kuźni, sto ącymi naprzeciwko siebie, część
swego odǳiału i poǳielił go na dwie partie. Jedne kazał iść dale drogą aż przed kościółek, a sam na czele drugie postanowił zbadać niepostrzeżenie ǳieǳińce klasztorne, czy
w nich nie ma Austriaków. Zsiadł z konia i to samo kazał uczynić ǳiesiątkowi eźdźców.
Jedenasty został przy koniach ukryty za oberżą. Na dany znak przez trębacza miał z końmi w las uciekać na lewo, aż do wskazane polanki. Rafał na czele swoich przeskoczył
przez wysoki z daszkiem parkan tuż za oberżą i znalazł się w ogroǳie.
Gdy tam wszedł, opuściła go chęć patrolowania, badania, poszukiwań… Stanął w ciche altance z ǳikich drzew na końcu ogrodu i na chwilę dał wolność duszy. U rzał ak
gdyby ǳieciństwo swo e, śnił o sobie widomy na awie sen. Był tu w tym ogroǳie małym
ǳieckiem, a wszystko, wszystko doskonale zapamiętał… Strumień świętego Franciszka,
który est głównym roǳicem Czarne Nidy, biegnie przez ogród z gwałtem swych małych wód, z siłą i gniewem małych pian. Tam oto spada srebrzystym snopem z drewniane
rynny wprawione w ogrodowy mur, tu dudni, ak gdyby wpadał w głębinę puste stągwi,
tam z szelestem i szemraniem biegnie przez ogród pod białymi mostkami, pomięǳy korzenie śliwin i grusz, które słodkie ego wody wypĳa ą. Dopadł drugiego muru i znowu
u ęty w rynnę, wyciosaną w półpniu świerkowym, puszczony został na wolność.
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Spomięǳy drzew, w wylotach owocowych ale ek, widniały białe mury. To, co niegdyś
tak uderzyło wyobraźnię ǳiecięcą niezwykłością swo ą, uderzało i ǳiś z tą samą siłą…
Klasztor! Z poǳiwem, zdumieniem i dawnym lękiem patrzał na owo ziszczone wspomnienie ǳieciństwa. Te same szare skarpy rozkraczone, wyraża ące niesłychany wysił,
moc, chłopskie podsaǳanie się ze wsze potęgi. Te same kamienie, co od zwietrzenia uż
to stały się czarne i okryte rǳą ak żelazo, uż zlasowane, powlekły się białą, niezniszczalną polewą i stały podobne do kaﬂa wiecznotrwałego. Nad skarpami ściany zimne
i wysokie, z małymi pod dachem oknami. Zła myśl nieci uśmiech, kiedy się duma mimo
woli nad owym celem, który kazał okienka zakonnic umieszczać tak wysoko. Zła myśl
przewĳa się i sama siebie zawstyǳa ąc chyłkiem wbiega kędyś w gęste zastępy owocowych drzew, mięǳy rabaty kwiatowe, gǳie wysmukłe lilie o strzępiastych i rozprysłych
płatkach kielichów, o brunatnych pylnikach i lepkim, żółtawym soku, wylewa ą odór
czystości. Plamy wilgotne w narożnikach muru niby cień wiecznie obecny czyha na białość wapiennych ścian, podobnie ak szyderstwo czyha na zachwyt, podobnie ak tłusta
drwina czyha na ǳiewiczość uniesienia. Blaszane rynny przy dachu, przyrząd tak niezwykły w tych stronach… Albowiem w tych stronach nieznane est eszcze nic, co by było
wymysłem ku udogodnieniu życia. Wszystko tu est eszcze ak za Chrobrego króla, ak za
króla Krzywousta albo Mnicha. Pierwszy tu obraz domu murowanego z kamienia przyniosły mniszki za Boǳanty, kościelnego księcia i łowcy, miłośnika tych puszcz ǳikich.
Drogę, która w te mie sca prowaǳi, mniszkom należy zawǳięczyć, i cudny sad w ǳikim
boru, na kamienistym, zimnym gruncie. Im należy zawǳięczyć okrzesanie wioskowego
ludu po siołach, tępienie przez szeregi wieków świętokrzyskiego zbó ectwa, im założenie
pierwszych sadów przy leśnych izbach, uprawę warzyw po lechach, naukę tkania szmat
z wełny i haowania lnianych chust.
Żołnierze przebiegli prędko ogród i wydostali się na obszerny ǳieǳiniec. Sta nie
klasztorne i podwórza były puste, ale wzdłuż płotu znać było ślady popasu konnicy. Na
środku eszcze się tliły ogniska obozowe. Schwytali w sta ni parobka i powzięli szybką
wiadomość, że w nocy, nad samym rankiem, stało w klasztorze wo sko niemieckie piesze
i konne, że oﬁcerowie kazali sobie dać eść w refektarzu, a potem wszystko poszło ku
Kielcom, ino gǳieś po droǳe tęgo strzelały.
Zbadawszy wszystko dokładnie Rafał poszedł na spotkanie drugie połowy swych sił,
która miała czekać przed kościołem. Zmierzał przez wirydarzyk mięǳy murem odpolnym
a ścianą kościoła. Gruszki tam rosły osłonione od wiatru i wygrzewały się w cieple zacisza. Biała brzoza uderzała długimi splotami gałęzi w żelazne pręty kościelnego okienka.
A okienko, okienko… Wydłubane w murze niewiarogodne grubości, półokrągłe u góry,
zaplecione tarniną kraty. Istna strzelnica przeciwko Jadźwingom…
Nagłe wspomnienie oblało duszę… Toż przez to okienko wdarł się ciemną nocą złoǳie -świętokradca, kraty porozginał i wyrwał, złupał nożem spróchniałą szafkę cyborium
i ukradł kielich złoty. Drżą eszcze w uszach straszliwe sylaby słów kapelana, kiedy w nieǳielny ǳień stoi na niskie ambonie i opowiada ludowi z górskich wsi o tym, co się
stało w świątyni. Blady, ze zwieszoną na piersi głową, usta sobie stułą zakrywa… A stuła
mu w ręku drży.
Lud wszystek wzdycha i szlocha. Gdy księżyna wskazał z drżeniem na okno i wyłamane kraty, wszystkie się oczy na to okno obrócą, wybladłe milczenie zalega ciżbę. Oto
rozwĳa sukienkę kielicha i pokazu e, że święte komunikanty złoǳie w nią zawinął i na
ołtarzu porzucił. Wtedy ów ęk i trwoga…
Lud pada na twarz i boi się wszystek, a grube mury kościoła w posadach swoich drżą.
Któż by się zǳiwił, któż by wyrzekał, gdyby sklepienie zwaliło się wówczas i wieża leżących
przytłukła? A późnie , a późnie … Kapelan po mszy wynosi monstranc ę i intonu e pieśń,
a sam przez świętą Hostię patrzy w tłum. Jest głuchoniema wiara w tym tłumie, że
w takie chwili kapłan wszystkie zbrodnie luǳkie wiǳi ak na dłoni. Ale milczy, milczy
aż do grobu. Wiǳi oto w te chwili człowieka, co kraty wyłamał i święte komunikanty
w sukience kielicha rzucił, wiǳi go asno przed sobą, ale palcem wskazać nie może…
Serce struchlałego ǳiecka łomoce pod mundurem ułana i niewymowna trwoga żelaznymi obcęgi ściska piersi, gdy wchoǳą tłumem szumnym w progi kościoła. Jakże
wyda e się niski i mały! akże ubogi i ciasny! Wszystko w nim z grubaśnego kamienia,
mur wszęǳie prostacki, krzywy.
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Przy we ściu kropielnica, wydłubana w głazie kwarcytu. W głębi, pod amboną, pomnik rycerza śpiącego w zbroi, wykuty przed wiekami w pięknym włoskim marmurze,
a teraz poczciwie i pracowicie zabielony wapnem i zabielany rokrocznie z troskliwością
na każde Godnie Święta.
W mie scu szumnego napisu pod leżącą postacią rycerza znać w wapnie wgłębienia
liter, co żadną miarą nie dały się zabielić… Sic transit gloria mundi…
W ołtarzu wyzłocony posążek święte Katarzyny, która trzyma w ręce koło swego
męczeństwa i królewski miecz. Tak e niegdyś tego złotego miecza zazdrościły ǳiecięce
oczy!…
Nad ołtarzem znowu dwa okienka — strzelnice. Fioletowy smętek osiadł na starych,
sczerniałych obrazach. Słychać w ciszy akowyś szept… Jest to może ćwierkanie piskląt
w gniazdach askółczych, a może szelest owe brzozy, co o kraty kościelne włosy swe
zielone czesze.
Żołnierze poklękali w środku kościoła, oﬁcer siadł w ławce i zatonął w marzeniu,
we wspomnieniach. Podniósł oczy — i drgnął. W szerokim oknie weneckiego kształtu, które z ta emniczych korytarzów klasztornych na kościół wychoǳi, u rzał trzy cienie.
Głowy obramowane w kwadraty kwefów zakonnych, w białe z zewnątrz załamanie kornetów, okryte ciemnym suknem… Na piersiach złożone ręce. Oczy nieruchome… Bolesne,
starcze, żółte twarze, akoby widm zza świata…
Wstał ze swego mie sca i szybko wyszedł z kościoła. Rozkosz mu sprawiało ǳwonienie szabli i ostróg, przepych ubioru wo ennego w przeciwieństwie do zakonne szarzyzny
i nęǳy. Prędko zbiegł po szerokich stopniach mięǳy istnymi skałami białych podstaw
wieży. Dał rozkaz do wsiadania i sam skoczył na siodło.
— Teraz — marzył — do Wyrw… Do wu aszka Narǳewskiego w gościnę, a potem
dale , na południe…
Pęǳąc na przeǳie, powtarzał sobie ze ściśniętymi zębami wciąż edno słowo, ak
hasło:
— Jaz! Jaz!…
Skokiem wylecieli na gościniec z lasu Łysicy na pierwsze wzgórze. Ale zaledwie Rafał
rzucił okiem w nizinę, zdarł konia i stanął w mie scu ak skamieniały. Z Wyrw wznoszą się w niebo słupy czarnego dymu! Dworu nie widać, dworu wcale nie ma, stodół nie
ma… Czerwone zgliszcze pełga kiedy niekiedy w tym mie scu mięǳy czarnymi koronami
drzew. Odǳiał popęǳił przez pastwiska, przez łąki, przez płoty i wąwozy, co pary w koniach. Przypadli ak wichura do wsi, w opłotki, na ǳieǳiniec. Wszęǳie pustka. Ani
ednego człowieka. Ze dworu została tylko kupa zgliszcz, przyciesi opalonych, twardych
głowni modrzewiowych i czarne rumowia piecowisk. W całe ǳieǳinie tylko murowany
lamus ocalał. Ułany wpadły do wnętrza. Słychać było stamtąd ich krzyk. Rafał poskoczył
za nimi. Zatoczył się ak pĳany… U rzał Narǳewskiego na ziemi w krwawe kałuży, porąbanego szablami tak straszliwie, że z niego tylko ślad człowieka pozostał. Twarz była
zmasakrowana, ramiona, piersi i ręce pocięte. Ale naokół, w pustych sąsiekach, na grubych dylach podłogi, przed progiem i za progiem, stały czarne strugi krwi. Stary szlachcic
nie za darmo sprzedał swe życie. Rafał przypadł ku niemu ze szlochaniem. Kazał go dźwignąć żołnierzom i wynieść na dwór. Trup uż był ostygł. W ręce ściskał eszcze swó cudnie ǳiwerowany pistolet. Żołnierze przetrząsnęli lamus. Jeden z nich spostrzegł drabinę
wciągniętą pod dach na wiązanie krokwi. Wypatrzono sieǳącego w dymniku człowieka.
Ściągnięty na dół, stawiony został przed oblicze oﬁcera. Był to stary Narǳewskiego strzelec, Kasper. Długo się spode łba pode rzliwie przyglądał żołnierzom i oﬁcerowi. Milczał
zawzięcie.
— Co się tu stało? — krzyczał nań Olbromski.
— Pana zabili.
— Kto zabił?
— Wo sko?
— Jakie wo sko?
— Miemce.
— Kiedy?
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— ǲisia rano. Przyszły od Święte Katarzyny. Napchało ich się pełne podwórze,
pełny dwór.
— Konnica czy piechota?
— Była konnica, była i piechota.
— Jak się to stało?
— Kazały wielmożnemu panu, żeby natychmiast spichlerz otwierał, stodoły to samo,
żeby im od spiżarni klucze dawał! Zarazem poznał, że źle. Pan na mnie kiwnął palicem
i raz dwa kazał przez zęby, żebym leciał we wieś po chłopach. Niech mi, pada, kto ży e,
iǳie na pomoc z cepami, z widłami, z siekierą. Ja we drzwi, a tu, słyszę, tych oﬁcerów
pan sklął, zmaścił słowem i kazał im, żeby natychmiast precz szły ze dwora!
— Poszli?
— Ale!… poszli! Jakem od sołtysa przez sadek do dworu przyleciał, to uż szły na
niego ze siablami. Pan wielmożny uż wtedy w swo ą na gorszą złość weszedł. Uskoczył
do małe stanc i i drzwi za sobą zaparł. Dopiero łap za pistolety, za dubeltówkę i przez
sadek do lamusa. Mnie kazał wynieść torby z prochem to samo do onego. Wszystkie te
oﬁcery za nami! Zatrzaśli my drzwi… Pan mi powiada: — Leź w dymnik i bĳ z góry!
Poszedłem i układłem ta nie ednego. Tymczasem drzwi wywaliły. Nie miał się, chuǳiak,
kady oprzeć…
— Toś go nie mógł bronić, ła daku!
— Dy a go bronił, chyla wlazło…
— A wieś?
— Wyszły chłopy z chałup, nawet niektóre leciały obces, ale ak do nich wycelowali
rzędem, skryły się, psubraty, po zapłociu, a potem w nogi. Ja tu spo rzę bez ǳiurę w dachu: — dym! Stodoły się palą, ze dwora dym wali! Jezusie, Mary a… Ino tego spichlerza
nie mogły podkurzyć… Jak uż pan nie zipał, powywłóczyli trupy swoich kamratów za
próg, zakopali w dół i poszli ku Kielcom.
— Gǳie leżą?
— Wszystkich za lamusem pogrzebli.
Rafał bezmyślnie poszedł w tę stronę. U rzał przed sobą ziemię świeżo narzuconą,
wysoki, okrągły kopiec.

 
Zadaniem partii ułanów pod woǳą kapitana Fĳałkowskiego, idące pod Calatayud i Saragossę w drugie połowie grudnia  roku, było zniszczenie band gerylasów w Aragonii.
Partyzant Porliera, zwany Marquesito, przeciął był wszystkie drogi i przesmyki pirene skie, tamował komunikac ę wo sk ancuskich, prze mował pocztę i unicestwiał wszelkie
dostawy. Młody Cedro, który do te wyprawy należał, ciekawie zdążał ku stare Saldubie. Okolice z północne strony Burviedro lubił wspominać ak roǳinne. Piękne w tych
wąwozach przeżył czasy. I teraz, w deszcz, śród wiatru i okrutne słoty, szedł wesoło ak
niegdyś. Na bliższym celem marszu była uż Saragossa. Wyglądał e z załamań drogi,
wlepiał oczy we mgłę. Wreszcie stary Ga koś mruknął z drugiego szeregu:
— Widać uż, widać tamtę uchę.
— Doprawdy? A czegóż to, stary, tak ą poniewierasz?
— Jucha to est, panie podporuczniku! Ile tam naszego narodu zepsuły za pierwszego
oblężenia! Ile tam żółtego kołnierza ziemia zeżarła, a teraz woda gnoi!
— No, i Hiszpanów niemało!
— A co mnie Hiszpanie! Mało ich to! Naszych garsteczka. Gǳie ednego ubęǳie,
tam ci uż ǳiura na zawsze. Czymże to ą zatkać? Ich kupa zginie, zaraz druga kupa w to
mie sce wyrasta.
Po chwili dodał ta emniczym szeptem:
— Paniczu, mnie się wiǳi, że a wykrył prawdę.
— No?
— Ony, choć to i chrześcĳanie są, i katoliki prawowierne, ale nie może inacze być,
tylko, musi, to są żydy chrzczone.
— Cóż ty pleciesz?
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Żyd, Czary, Antysemityzm,
Wierzenia, Zabobony

— Sprawiedliwie! Nieraz a uż trupy ich rewidował na placu. Jużci tegom nie napotkał, żeby były oczywiste żydy, bo uż snadź za o ców wychrzczone. Dawne wychrzty,
ednym słowem. Nawet mi eden Francuzina z woltyżerów w Toledo gwarzył, ak to tam
z nimi było, tylko żem nie mógł wszystkiego wyrozumieć, bo prędko kłapał. Skądby zaś
tyle tych gerylasów być mogło, żeby się z Żydów nie wywoǳiły?
Od Xalonu popęǳili na wschód pampeluńską drogą pragnąc zobaczyć, co też się
stało? W dolinie nad Ebrem, mięǳy oliwami, w pustych niegdyś domach widać uż
było mieszkańców. Za klasztorem otwarł się przed nimi widok, bo w całe prawie dolinie
drzewa były wycięte. Pniaki tylko sterczały. Dopiero na podgórzach z te i tamte strony
rzeki szarzały liście. Już przed zamczyskiem Inkwizyc i dopadli robót ziemnych, w poprzek
przecina ących drogę, co prowaǳi do kościoła Kapucynów. Te niezmierne prace teraz były
uż puste i porzucone. Gǳieniegǳie tylko po nich wałęsał się szyldwach ancuski. Wzięli
się w górę i przez pola, skacząc w poprzek rowów, dosięgli Huerby. Był na nie w ednym
mie scu rzucony w górze most. Tędy wydostali się na drogę do Belchite, prowaǳącą
wprost do bramy Engracia. W zdumieniu i bo aźni cały odǳiał stanął bez rozkazu.
Droga ta, ak wszystkie inne, ak droga z Monte Torrero do Świętego Józefa i ak
szosa walencka, była po trzykroć przerznięta paralelami, nieprzerwanie idącymi aż ponad
Ebro. Sto ąc na górze, wiǳieli olbrzymie prace oblężnicze ancuskie. Na prost przed
sobą mieli szańce przedmostowe na Huerbie, które zakrywały cały dalszy widok. Na prawe ręce, dookoła klasztoru Świętego Józefa rysowały się zazębienia, gzygzaki, wariackie
na pozór poplątania linii aproszów, podobne do znaków przebiegu gorączki na karcie
historii choroby. Jedna linia tych przykopów biegła w dół, stosu ąc się prawie do zagięcia
Huerby, druga szła do nie równolegle, późnie wypaczała się w rozciągnięte, rozszalałe zęby, przeskoczyła Huerbę i straszliwym znakiem ryła się w złotoda nych niwach na
wschoǳie, aż pod sam klasztor Święte Moniki. Gǳie oko padło, widać było drogi kryte,
szlaki koszokopów, zagłówki, ganki narożne… Dale eszcze sięgała linia drugie równoległe , niezbyt gzygzakowata, zakończona baterią, z które sześć armat biło swego czasu
na most i przedmieścia zarzeczne. Podobną ﬁgurę krętych rowów i powyginanych nasypów przedstawiały za rzeką Ebro roboty ziemne od wschodu przedmieścia. Wszystko to
leżało teraz zaniedbanym pustkowiem, mokło na deszczu esiennym. Cała ta ziemia była
eszcze żółta, wywrócona trzewiami do góry. Dumne klasztory przysiadły. Ze Świętego
Józefa zostały eno baszty i ǳiurawe ściany…
Ułani w milczeniu szli górą na wschód aż do same rzeki. Dopiero tamtędy w echali w miasto. Widok, który ich spotkał, gdy wpuszczeni przez szyldwachów ancuskich
zbliżyli się do bramy del Sol, przeszedł wszystko, co sobie mogli wyobrazić. Ziemia zryta
przez forty obronne hiszpańskie za klasztorem Świętego Augustyna, porwana w strzępy
przez zdraǳieckie ich fugasy, odłupane przez kule armatnie powleczenia z cegły, domy spalone, straszne pustki mieszkań, od których oderwały się ontowe ściany, suﬁty
zwisłe ponad pustką poko ów, dachy zaklęsłe… Mĳa ąc uniwersytet wiǳieli ogromne
wyłomy w murach biblioteki spowodowane przez wybuchy min prochowych. Przez te
kanały i pęknięcia murów wywalała się na ulicę rzeka książek. Ulica Cosso była od min
i kontrmin porwana. Ułani echali groźnym zastępem z czapkami na ucho, ze zmarszczoną brwią. Kiedy przybyli przed wylot ulicy Engracia, kapitan Fĳałkowski, pod pozorem trudności przebycia terenu i pod pozorem konieczności rozpytania się o rezydenc ę
komendanta placu, kazał odǳiałowi stanąć. W gruncie rzeczy chciał się pospołu z towarzyszami przypatrzyć.
Ulica Engracia — znikła. Na e mie scu wznosiły się góry fantastyczne, coś akby
widok z wyżyny lodowca Rodanu na łańcuchy Alp Berneńskich. Klasztor anciszkanów,
roztrzęsiony minami, które cały obszar ego posiadłości aż poza ogrody, aż do klasztoru
Świętego Tomasza i z drugie strony do kościoła San Diego ob ęły strasznym ramieniem,
leżał wyrwany z węgłów, zepchnięty z przyciesi, zdruzgotany na szczapy i drzazgi. Szpital obłąkanych, klasztor Panien Jerozolimskich i wszystkie domy ǳielnicy aż do uliczki
Recogidas stanowiły nieprze rzane zwalisko. Tu i owǳie sterczała eszcze samotna ściana.
Tkwiły w nie belki, wisiały okna, resztki drzwi… Gǳieniegǳie wznosiły się niewymownie posępne skupienia murów, z których narożniki wyrwano minami. Trudno było
odgadnąć, do czego służyły ich węgły i sklepienia. Stały teraz przed oczyma ak trupy
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Miasto, Wo na, Ruiny,
Zwycięstwo, Duma

gnĳące. Z całe te otchłani zniszczenia biła woń trupów, których nikt nie pogrzebał.
Rozłożone w upały letnie — wznosiły teraz z gruzów powitanie i cześć zwycięzcom.
Cedro wykręcił się na siodle, o bok wsparł rękę i patrzał w zwaliska. Nie przychoǳiła
mu do głowy nĳaka myśl. Ani edno wspomnienie nie wałęsało się w pamięci. Trzymał
go w żelaznych klubach ﬁzyczny zachwyt. Osłupiałymi oczyma wlókł się z mie sca na
mie sce, utwierǳa ąc w sobie pewność, że to ednak spełnione zostało z potęgą. Wywalili z gruntu tyle mury ak klasztor anciszkański! Rozsypali w drobny pył głazy złożone
przed wiekami! Strzaskali to, co przetrwało wszystkich emirów maurytańskich, wszystkich justizów i królów Kastylii! Zmiażdżyli dumę Aragonów. Urok potęgi zniszczenia,
piękno okrutne właǳy powiało ku niemu z te ǳikie pustyni. Wo enna duma podźwignęła się w nim na widok leżących gmachów.
— Upokorzyłaś się, Saragosso… — pomyślał w głębi siebie. — Złożyłaś broń u nogi obcych przychodniów. Nie stoisz wreszcie przed oczyma ze starodawnym krzykiem
wolności — avi fuerza! — z hasłem odwiecznych a niezliczonych rokoszów twoich. Niezwyciężona, siempre eroica — spodlałaś i ty! Leżysz nareszcie w gruzach, a garǳiel two a
w pętlicy…
Wysłany po rozkazy maréchal des logis wrócił z rozkazem udania się na kwaterę do
skasowanego klasztoru Świętego Tomasza. Odǳiał ruszył tam niezwłocznie i rozłożył się
po pańsku w obszernych refektarzach i licznych celach. Wyborowe sta nie pomieściły
wszystkie konie. Oﬁcerowie i żołnierze poszli wnet spać, od tylu czasów po raz pierwszy
bezpiecznie i spoko nie.
O zmroku Cedro nabił swe pistolety, wysoko przypiął szablę i sam eden poszedł
w miasto. Bił deszcz, wicher ze świstem i wyciem leciał ulicami. Bramy były pozamykane,
sienie puste. Tylko gǳieniegǳie przesuwał się człowiek, z uszami i oczyma zawinięty
w opończę. Biały płaszcz, który był Krzysztof przypadkowo zarzucił, zwracał uwagę tych
nielicznych przechodniów. Ten i ów z nich stanął w biegu i wiódł oczyma białą postać.
Charczące słowo akoby zgrzyt ostrza puginału, który z pochwy wyciągnąć się nie da dla
zakrzepłe na nim w rǳę krwi — goniło go wskroś mroku:
— Carajo!
Ułan nie zwracał na te głosy uwagi i nie raczył skierować głowy, by dostrzec, kto nań
w ciemności szczeka.
Szedł zawinięty w swó płaszcz, zadumany. Wiǳiał w marzeniu Olszynę i Stokłosy,
dom roǳinny, o ca, Mery i Trepkę. Przywiózł im gościa z dalekiego Południa. Wiǳiał
Mery i niezna omą doncellę, ak rozmawia ą w ǳień letni pod cieniem wielkich brzóz,
których długie korytarze wychoǳą w pola zbożowe, w łany żywiące. Azali spodoba się
e kra północny, azali powita sercem życzliwym ubogi rozdół Wisłoki? Przy mieszże go
sercem, ǳiecino Aragonii? Zrozumieszże szept pól żytnich, szelest pożółkłych zagonów
owsianych, szum tamecznego lasu i plusk cichy tamte sze wody? Po mież ona senne
a mgliste równiny wymowę? Przyniesie mięǳy tamtych luǳi ogień i niezłomną dumę,
złączy duszę swo ą rozpaloną i wzniosłą z ciszą i spoko nością słowiańską. Ona to bęǳie
żarem i zapałem pod strzechą olszyńską! Wiǳiał chwilę powitania, prowaǳił z Trepką
rozkoszne spory o tego gościa nowego w Stokłosach. Cha-cha! przewiǳiałeś dobrze, stary
polityku… Przywiozę ci niespoǳiankę z obcych kra ów. Konne polowania z chartami…
Pęǳił w marzeniu polem esiennym obok nie , słyszał wiatr ściga ący się z lotnymi końmi.
O, przeźroczyste, niezgłębione oczy! o, róże asne tamte nocy!
Szedł obskoczony przez marzenia, na poły wieǳąc, że zdąża ku mie scu, które był
zdobywał półtora roku temu. Wszedł w uliczki, pod prostym kątem załamu ące się w kierunku klasztoru Franciszkanów. Minął edną z nich, drugą i wstąpił w trzecią. Nigǳie
tu światła nie było, nigǳie śladu luǳkiego życia. Krzysztof tak doskonałe poznał odległość od rogu te ulicy do we ścia w ciemną sień domu w dniu bitwy, że teraz wyczuł
ą nieświadomie. Musiał wyciągać ręce pragnąc dotknąć murów po przeciwległe stronie
ulicy. Ale kiedy zaczął iść w tamtym kierunku, potknął się i uderzył piersiami, kolanem i wreszcie czołem o gruzy. Chropawe, bezkształtne bryły i złomy muru, kupy cegieł
otoczyły go ze wszech stron. Dotykał rękoma zwalisk oślizgłych od deszczu i mokrych
żwirów. Nogi ego wykręcały się w ostrych zębcach kamieni akby schwytane w żelazo,
kolana tłukły się i zbĳały o nastawione urwiska. Wstępował coraz wyże na górę zru -
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nowaną, na poszarpane zburzyszcze. Szedł zrazu naprzód, potem na prawo i mocu ąc się
z gruzami lazł eszcze kilkaǳiesiąt kroków. Zapadał w doły, wpełzał na strącone mury,
zlatywał w szczeliny, padał na twarz w głębokie amy, aż wreszcie obszedł w różnych
kierunkach tę ǳielnicę całą, do Cosso. Wtedy, spracowany ciałem i duchem, zwalił się
mięǳy kamienie powieǳiawszy sobie, że nic tu uż nie ma.
Spadła nań zupełna, dawnie sza obo ętność. Czuł tylko spracowanie się ciała i duszy,
znużenie i odrazę. Z rzadka rozlegał się w nim śmiech rozczarowania, śmiech nieznośny
i przeklęty. Któż wie, myślał obo ętnie, leżąc bez ruchu na osypiskach wapna, może tu
ona gǳieś pode mną gnĳe? Może, gdyby rękoma piach ten rozgrzebać, traﬁłoby się na
e zmiażdżonego trupa. Deszcz spływa mięǳy skruszone cegły, mięǳy zzieleniały piaskowiec. Kapie brudna woda w e oczy, rozwarte od wielkiego przerażenia… Zatopiony
w sobie, nie czuł siekącego deszczu, nie słyszał wycia wiatru.
Ale oto uderzyły go szczególne dźwięki. Zbuǳił się ak ze snu twardego. Czuł wstrząśnienie ziemi, na które leżał, akoby dreszcz gruzów i zwalisk. Leniwie podniósł głowę.
W pobliżu, gǳieś obok, za urwiskiem ścian słychać było ciężkie łomotanie żelaznych
drągów i ciosy kilofa. Krzysztof słuchał tego przez czas pewien, a późnie zapomniał, że
się rozlega ą. Przyszedł do wniosku, że to nęǳnicy oǳiera ący trupy rozkopu ą zwaliska
— i na tym poprzestał. Leżał tak samo.
Tymczasem ciężkie kroki, szczęk drąga i szepty rozmowy poczęły zbliżać się w ego
stronę. Wtedy gniew go dźwignął z ziemi. W nieprze rzanym mroku nocy zama aczyło
kilka ciemnych ﬁgur. Krzysztof wyciągnął zza pasa pistolet, odwiódł go i czekał znieruchomiały.
Luǳie nocni szli wolno, zgrzyta ąc po kamieniach podkutymi podeszwami. Poznał
z rozległości łoskotu, że est ich co na mnie pięciu w obrębie zwalisk. W kupie szło trzech.
Do rzawszy, widać, ego płaszcz, stanęli. Wszczęła się cisza. Wicher tylko kwiczał lata ąc
po złomach. Wtem prędki błysk ślepe latarni ak gzygzak piorunu padł na ﬁgurę Cedry.
Wtedy on podniósł pistolet i rzekł spoko nie po ancusku:
— Kto tu est?
Milczenie.
Po chwili drugi, pośpieszny błysk latarni obleciał przestrzeń za Krzysztofem, z prawe
strony i z lewe , akoby gończy pies, szuka ący, czy są poplecznicy. Jednocześnie ciemne
ﬁgury rozpierzchły się i rozpłynęły w mroku w ten sposób, że białą ﬁgurę ułana osaczyły
ze wszech stron. On wziął na cel pierwszy z brzegu czarny cień, który zdołał uchwycić
oczyma. Parękroć razy sprawǳił kierunek i szarpnął cyngiel. Echo strzału runęło w rozwalone mury ak pocisk armatni. Cedro wyrwał drugi pistolet zza pasa. W lewą garść
u ął szablę. Słyszał obok siebie i za sobą skoki po ęczących kamieniach. Żelazny drąg
dosięgnął go i wymacał. Wtedy odwróciwszy się Cedro nagle strzelił przystawiwszy lufę
niemal do piersi człowieka, który go chwytał rękoma. Tamten runął na wznak z ękiem
śmiertelnym. Krzysztof skoczył przez niego, tnąc szablą, którą w prawą dłoń chwycił, na
prawo, na lewo, w tył i naprzód. Nogi ego wyłamywały się i spadały z kamieni. Walił się na kolana, na ręce, zrywał i odskakiwał od wrogów, którzy go dosięgali. Gruzy,
po których uciekał, nie miały końca. Stał się z nich straszliwy labirynt zaułków, ścian,
izb i dołów! W ednym z takich Cedro stanął. Czuł po zmienionym głosie wiatru, że
się zna du e w ruinach akiegoś domu. Oparty plecami o resztkę komina, czatował na
napastników.
Przyszło z nich dwu w to mie sce i zaświecili mu wprost w ślepie latarnią. Przez edno mgnienie źrenicy wiǳiał straszliwe ich twarze. Skoczył susem na obu i ciął na oślep
pałaszem ze wszystkich sił, czu ąc, że nadeszła okrutna goǳina. Ramię ego miotło piorunowe ciosy, krzyżowe i sztychem. Tamci bili weń drągami z góry, żeby od ednego
ciosu łeb mu rozwalić. Jeden z nich wrzasnął przeraźliwie i ustał w walce, ale drugi zadawał razy okropne. Krzysztof czuł ego chrapliwy oddech i odór ego ciała. Idąc za głosem
skoczył na niego tygrysim rzutem, chcąc zadać cios w piersi. Obadwa runęli na ziemię.
Na śmierć dusząc się rękoma i zmaga ąc tarzali się po kamieniach. Raz Krzysztof był na
wierzchu, drugi raz tamten. Głowy ich prały w głazy, zęby wszczepiały się w ubrania targa ąc e kęsami, ręce ak żelazne kły szukały nawza em garǳieli. Hiszpan był chłop gruby
i żelazne mocy, toteż Cedro nie mógł mu sprostać. Ratowała go zwinność i młodość.
Wyrywał się co chwila, wyślizgał z okrutnych ob ęć, rzucał od nowa do gardła ruchami
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prędszymi od myśli. Bronił się wciąż, szalenie napada ąc. Czuł ednak, że nie da rady.
Śmiertelny pot go oblał.
Rozpacz rozdarła mózg. Przez mgnienie oka decydował: — wyrwać się i uciekać co
sił! Targnął się, wygiął w krzyżu i oderwał. Ale tamten poczuł ego niemoc. Klęczeli teraz
oba na ziemi z twarzą przy twarzy i chwilę czekali na śmierć słabszego. Hiszpan nabrał
w piersi tchu i rzucił się pierwszy na Cedrę od razu całym ciałem. Rękoma chciwymi
dosiągł ego szyi. W tym to momencie, tarza ąc się w konwuls ach, zlecieli oba w akąś
wąską czeluść. Toczyli się po stromych schodach dusząc się i żrąc wza em. Na dnie, gǳie
przeraźliwy fetor trupów stał nieruchomo, Krzysztof wydarł się z rąk zbira. Odruchem,
czuciem świeżego tchu, traﬁł w czeluść schodów i we dwu, trzech susach dopadł powietrza. W te same chwili schylił się i porwał z ziemi olbrzymią bryłę, którą stopami
potrącił a kolanem poznał ako ruchomą. Wzniósł ą oburącz ponad głowę siłą nie swo ą,
lecz akoby sześciu luǳi, i z chichotem szczęścia, od ednego zamachu cisnął nieomylnie w otwór schodowy. Usłyszał westchnienie-śmierć, stęknięcie, koniec, urwany szloch.
Wtedy drugą bryłę w to samo mie sce, trzecią, czwartą! Szukał po ziemi coraz większych,
nieudźwignionych, i nadluǳką, oszalałą siłą miotał e z wściekłym pośpiechem w czarny
otwór. Wiǳiał teraz ów otwór oczyma akoby w biały ǳień. Nie miał zgoła wiadomości
o tym, gǳie est i co robi. Rypał nagimi rękoma przemokłe skiby muru i walił e w dół
wciąż, bez końca, spychał rozpękłe gruzy kolanami.


W ciągu zimy kompania kapitana Fĳałkowskiego czyniła wielokrotne wyprawy z Saragossy. Zazwycza kapitan zostawał w mieście z częścią odǳiału, a na wyprawę szła partia
pod woǳą porucznika albo ednego z dwu podporuczników. Czasami znowu kompania
ǳieliła się na kilka części, nad którymi brali dowóǳtwo obsługu ący ą cztere wachmistrze, wachmistrz starszy, ośmiu kaprali, a nawet dwa trębacze. Tym sposobem pilnowano dróg prowaǳących z gór do Saragossy.
Jedne z tych małych partii chaǳały drogą pampeluńską i dolinami do nie przyległymi, inne w rozdół rzeki Gallega, eszcze inne na wschód południowy drogą walencką, ku
sinemu morzu, na Fuentes de Ebro, przecina ąc kanał królewski, na la Puebla de Hĳar,
na San Per, do Alcaniz i stamtąd aż pod Monroyo. Wracali z tych wypraw poranieni,
zestrzelani nieraz potężnie od gerylasów, zbici na siodłach, zniszczeni od wichru i deszczu.
Krzysztof Cedro przez czas dosyć długi nie brał uǳiału w akc i ze względu na fatalny
stan zdrowia. Kości miał potłuczone, płuca i wątrobę akby odbite drągami. Był dręczony
od smutków i tęsknot. Łaził po Saragossie w samotności zupełne , zły i zapamiętały. Kiedy
go towarzysze dawnych wypraw i zabaw rycerskich pytali, co z sobą wyrabia i czemu się
ǳiwaczy, mówił im krótko a węzłowato, ako est kuszony od diabła i że zmaga się z nim
w opustoszałych kościołach, w ruinach klasztorów i w gruzach luǳkich domów.
Na wiosnę, pierwszych dni marca, gdy w zwaliskach puściły się trawy, a radosny krzew
zdrzewistrącza-wistarii, barwę nieba południowego wsysa ący w gruzły i torebki swych
kwiatów, osłaniać począł zręby murów, przerzucać przez nie ręce swo e, gdy z ziemi pełne
trupów poduszonych w piwnicach, zgasłych z morowe zarazy, trysnęły bu ne rózgi drzewa miłosnego cercis, gdy wybu ały niesłychane kępy ﬁołków, hiacyntów o tysiącu barw,
lilĳ i tulipanów, Krzysztof ocknął się, zażądał wyznaczenia do czynu i na czele pod azdu uszedł w góry. Miał pod sobą ego wachmistrzowską mość Ga kosia i dwuǳiestu
chłopa. Wskazano mu kierunek zgoła nowy. Mieli dotrzeć aż do przesmyków górskich
wiodących w stronę ancuską, pod Valée d’Aran w środkowych Pirene ach. Prze ścia te
ogarnione były przez siły powstańcze. Należało e wyśleǳić, zbadać i, eśli to możliwe,
drogi oczyścić.
Szli z początku wielkimi marszami wprost na północ, do Monzon, następnie do Barbastro. Trzeciego dnia znaleźli się uż w bezdrożach górskich około Puente Montagnana
ponad rzeczką Noguera, dopływem Ebra z północy. Skończyły się poszarpane grzbiety
pagórków wapiennych, osypiska gipsu, płone ławy i wyniosłości przesiąkłe solą. Wąskie
barrancos, szczeliny tak puste, że nie było w nich drzewa, krzaka, kępy ziela, wzniosły się
w górę na płaskowzgórze kra u Sobrarbe, mięǳy górnym biegiem rzeki Cinca i Noguera.
Dosięgli tu wiatru i nawału chmur. Odetchnęli zimnym, ale wilgotnie szym powietrzem.
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W wąwozach, które minęli, w owych ciasnych przepaściach, wąskich od osypisk zwątlałe skały, było cicho i duszno. Wiatr tam nie dolatał, martwe powietrze stało nieruchomo ak w zaparte izbie. W górzyste krainie, na którą teraz wstąpili, częście traﬁało
się luǳkie mieszkanie. Były to przeważnie chaty pasterskie z lasu ącego się kamienia,
połączone z zagrodami dla kóz i krów. Kiedy niekiedy traﬁały się domostwa okazalsze
przemytników zawodowych, luǳi górskich.
Tam i sam, w mie scach na barǳie dogodnych do uprawy ogrodu, warzyw i pola,
widać było gruzy osad i folwarków maurytańskich, od chwili wygnania przed wiekami
morysków tak uż pokryte bluszczami i trawą, że trudno e było odróżnić od zburzonych
siedlisk hidalgów-rozbó ników. Ułani nie spotykali w tych stronach luǳi na swe droǳe. Długo nieraz musieli czatować, nim zdołali po mać w chacie mieszkańca i wydobyć
od niego zeznania. Jedni z tych eńców nielicznych byli zakamieniali, nieprzystępni i niezdobyci w uporze swoim, zupełnie ak Góry Pirene skie; woleli konać w męczarniach
niż wyznać słowo o mie scu pobytu bandy powstańcze ; woleli dać się spalić na wolnym
ogniu niż wy aśnić, gǳie się zakręca albo rozwidla drożyna, po które dążono. Traﬁali
się ednak i luǳie łakomi na grosz albo owialni i dobroduszni, za niuch dobre tabaki
wy awia ący wieść pożądaną, na częście zresztą niedołężnie wymyśloną, niepotrzebną albo fałszywą. Traﬁali się politycy trzeźwi i przewidywacze nieomylni, zawsze uzna ący siłę
i właǳę tego, kto e posiada na więce . Byli i podli zdra cy. Ci przychoǳili sami, niewzywani, chyłkiem, w goǳinie nocy i mroku, wiedli niedostępnymi szlakami i wydawali
na śmierć bezpiecznie śpiących rodaków. W goǳinie nocy i mroku brali za to zapłatę
i znikali w szczelinach górskich.
Niedościgłym inkwizytorem i badaczem co się zowie był Ga koś. Umiał tak zadawać
pytania i tak e popierać argumentami, że niezwłocznie okazywało się, co zacz est człowiek. Po dwu, trzech „sposobach” uż było wiadomo, czy należy kawalera ogieniaszkiem
przypiec, czyli też ze słowiańską gościnnością uczęstować hiszpańskim winem. Ga koś
władał nawet ęzykiem, wprawǳie nie hiszpańskim, ale z inkwizytorska aragońskim. Jego bełkot, rzecz ǳiwna, był zrozumiały dla eńców wszelkiego usposobienia, charakteru
i temperamentu, ak powszechnie wiadomy kodeks. Wyprawami dowoǳił sam Krzysztof. Choǳili na częście gęsiego, eden za drugim, zestrachane konie ciągnąc za uzdy po
zupełnych bezdrożach, upłazami, gǳie sypki miał leciał spod stopy w głuche przepaście. Skradali się przy blasku księżyca i w na ciemnie sze noce, czynili napaści rankami
i z wieczora na obozy i wędrowne partie.
Po długich trudach całe niemal wiosny udało się Krzysztofowi odegnać bandy od
przesmyków i szlaków górskich, otworzyć łańcuch kresów pocztowych przez góry dla
armii generała Sucheta. Nareszcie odǳiałek uwolniony został z tych mie sc diabelskich
i otrzymał rozkaz przywrócenia komunikac i — również przez gerylasów przecięte —
z załogami ancuskimi na południu, w łańcuchach ibery skich za Ebrem. Prawie tedy
z Vallée d’Aran poszli na południe, na Leridę, doliną rzeki Serge do Mequinenzy. Tu
dłuższy czas wśród wo sk ancuskich wytchnąwszy pomaszerowali nową drogą, którą
generał Suchet budował właśnie w celu oblężenia Tortozy. Szybkimi marszami weszli
w dolinę rzeki Algas, a stamtąd, idąc wciąż górami, minęli Monroyo.
Celem ich drogi była Morella, forteczka w górach, gǳie z dwiema secinami luǳi bronił się przed zbuntowaną okolicą kapitan Wyganowski. Krzysztof miał przełamać niemałe
trudności, nim się ku zameczkowi Morelli zbliżyć zdołał. Wsie, fermy, folwarki okoliczne, ak oto: Bellestar, Chiva, Rosel, Trayguera, Tordelella, Mata, Herbes itd., były
zbuntowane i w stanie wo ny. Odǳiałek ułański musiał się zwĳać ak skorpion otoczony
żarzewiem, żeby nie ulec doszczętnemu zduszeniu przez wielkie siły. Prawie tedy nie sypiali w ciągłym marszu. Od mie sca do mie sca lecieli zazwycza galopem, żeby napadać
niespoǳianie i nie dać się gerylasom spostrzec, ilu ich est naprawdę.
Nareszcie, po długich azdach naprzód i w tył, ednego dnia o zmroku dosięgli bram
Morelli. Radość to była istotna, kiedy u rzeli się w towarzystwie dwustu piechurów znad
Wisły i pod tkliwą strażą ich karabinów. Cedro powitał Wyganowskiego ak roǳonego
brata. Kapitan był eszcze barǳie zawiędły niż w Saragossie.
Twarz ego w marszach i na wietrze sczerniała i zeschła. Wydatne kości policzków
i szczęk nadawały e wyraz grozy i surowości nieubłagane .
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Żołnierz, Powstaniec, Lud,
Obycza e

Uśmiech anielskiego uradowania, który na ustach zmartwychwstał na widok młodego
Cedry, był czymś nad wyraz ǳiwnym i niespoǳianym w te twarzy srogie . Podobnie
w sposób niezwykły brzmiał głos ego, gdy przyszło witać i rozmieszczać przybyszów. Ale
za chwilę uż postawa i brzmienie głosu wróciły do dawne sztywności.
Kapitan Wyganowski za mował w zamku Morelli małą izbę narożną z oknami wychoǳącymi we dwie strony świata. Widać było stamtąd miasteczko u stóp góry rozłożone
i drogi do niego prowaǳące. Kapitan miał tu łóżko, stoliczek i dwa krzesła. Kazał zaraz
wnieść do te izby drugą pościel i zaczął gościć młokosa. Krzątał się po kątach przygotowu ąc strawę, wycierał szklanki, znosił akieś przybory. Cedro przypatrywał mu się spod
oka, leżąc na tapczanie.
Wyganowski rzekł:
— Ktoś mi tu mówił, t! na psa urok, że cię w potyczce ubili. Na szczęście —
kłamstwo.
— Niezupełnie. Było mi trzy ćwierci do śmierci.
— No, żartu zdrów! Wyglądasz ak koń andaluzy ski, dobrze pasiony kukuryǳą.
— Kula mię durch przeszła.
— Kula — to głupstwo. To akby cię febryczny dreszcz przeszedł.
— Nie raǳę takich dreszczów…
— Miałem a e w sobie.
— Co? Dreszcze?
— Co to gadać! Wiesz ty? — rzekł nagle, zwraca ąc się twarzą do słuchacza: — a uż
nie mogę wytrzymać!
— Czego?
— Tego życia.
— Cóż znowu za sentymentalizm!
— Mówię ak żołnierz żołnierzowi, na honor ci niesplamiony przysięgam, że śmierć
by mi była milsza…
— Dlaczego?
— Życie mi tu zmierzło do cna — oto dlaczego!
— Ależ dlaczego?
— Nie mogę wytrzymać te służby. Nie mogę! Zarznęło mię to, zadusiło. Ja nie po to
do wo ska poszedł, żeby hiszpańskich chłopów żywcem palić, wsie całe z babami i ǳiećmi
do nogi wytracać, miasta uśmierzać ogniem i mieczem. Szczerze ci mówię, że duszą estem
po ich stronie.
— To źle!
— Toteż dwa lata temu zażądałem dymis i. Jak poszła mo a prośba, tak do te pory
nie wraca. Cesarz wo u e w Austrii, sieǳi w Paryżu, a dla mnie abszytu ak nie ma, tak
nie ma. Tymczasem muszę przeciw sumieniu, przeciw własnemu pałaszowi służyć. Bĳę
się z samym sobą, wo u ę ze swoim własnym rozumem. Sto tysięcy razy szedłem oślep
na zginienie, żeby raz nie być uż podłym luǳkim pachołkiem!… To mię omĳa! Teraz uż
dłuże nie mogę!
— Czy kapitan chcesz wracać do kra u?
Wyganowski prędko przełknął powietrze.
— Czy a do kra u?… Tak, a… do kra u… — wyszeptał suchymi wargami.
Wszedł oﬁcer służbowy z raportem o rozmieszczeniu w zamku koni ułańskich. Wyganowski rozmawiał z nim uż głosem tak ostrym, nieubłaganym i twardym, akby to
innego człowieka był dźwięk mowy. Po załatwieniu formalności i wy ściu oﬁcera wrócił
do poprzedniego wątku.
— Spadłeś mi ak z nieba! Sam nawet nie wiesz, ak wielką mógłbyś mi oddać usługę.
— Jestem gotów do każde .
— Ba! Jeśli się zdarzy, że pó ǳiesz stąd w stronę właściwą. Jaka est dalsza two a
marszruta?
— Mam prze ść drogę do Tortozy, dać wieść o tobie i innych po droǳe załogach.
Potem wracam do Saragossy i do pułku.
— Do Tortozy, do sztabu Sucheta!… — wołał z radością Wyganowski.
— O cóż iǳie?
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Żołnierz

— Bracie! Przecież tam może być dla mnie od dawien dawna dymis a i leży w akie kancelarii. Komunikac e nasze z Franc ą były tak długo zerwane… Mówiłeś, że kresy
pocztowe zostały ǳięki twoim staraniom nawiązane… Może właśnie nadeszła.
— W takim razie ruszam utro.
Wyganowski rozpostarł ramiona i zaśmiał się w głos ak ǳiecko. Ale za chwilę był
uż sobą.
— Żartu esz, braciszku! Gǳieżbym cię mógł stąd puścić bez wypoczynku.
— Jutro adę. Bylem się ǳiś wyspał z żołnierzami. Konie wytchną…
Mówił to uż prawie we śnie pogrążony, choć wiǳiał eszcze Wyganowskiego twarz
bladą. Spał ak kłoda aż do południa następnego dnia. Obuǳił go straszliwy upał lipcowy,
bucha ący do izby oknami. Cedro siadł na posłaniu rześki i zdrów, silny rzeczywiście ak
andaluzy ski rumak. Z rozkoszą myślał o przygodach, które go czeka ą utro, po utrze,
nim się do Tortozy przedostać potraﬁ. Wszedł Wyganowski. Już we drzwiach mówił:
— No, ale ten twó Ga koś! Ja bym go, szelmę, pierwszego przypiekać kazał. Jeżeli
to prawda, co on tam moim Wickom rozpowiada…
— Cóż takiego? — śmiał się Krzysztof.
— Wyszedłem na lustrac ę zamku i zastałem uż wszystkich przy butlach. Pyszne
rzeczy, bo nie oni ego, lecz on ich pode mu e: ma ze sobą przednie wino.
— O, to wiadomo…
— Minę ma ak byk przeznaczony na arenę w Burgos. Takiego kwiatka użem dawno mięǳy naszymi nie wiǳiał. Sieǳi sam wśród moich piechurów, ssie dym z cybucha,
kiedy niekiedy pociąga ąc tęgie łyki z kubka, a właściwie z półkwarcia. Gdy zaczyna mówić, dym ceǳi mu się przez wiechy wąsów i okrąża czerwony nochal. A zakwitł mu
różnobarwnie na drogich winach — ani słowa.
— Życie mi uratował.
— Gǳie?
— Pod Burviedro. Byłem stratowany na śmierć. Konia mo ego złapał w biegu, gdym
przestrzelony zleciał z siodła…
— Przeklęte wszystkie te bitwy, te wsie i miasta! — krzyknął Wyganowski choǳąc
po izbie. — Alboż to i a nie mam pod swo ą komendą zbirów, siepaczów, morderców,
a przecież ich szczęǳę i cenię, bo ci na lepie umie ą… Na pewnie ci właśnie wywiodą
z nieszczęścia w razie obskoczenia. Co my tu robimy, do pioruna! Ty długo tu eszcze
myślisz przebywać?
— Dopóki mi nie każą iść gǳie inǳie . To chyba asne. Może się przecie wo na
skończy.
— Ta wo na nigdy się nie skończy. Jestem żołnierzem od tylu lat, więc wiem, aką
wo nę można skończyć i kiedy. Napoleon nie cofnie przecie oręża przed gerylasami, boby
całą swo ą sławę postradał, a pobić ten lud — ba ki wierutne! Przeszedłem z tą szpadą
niemało świata, wiǳiałem ludy walczące. Nie można ich pobić, bo ma ą za sobą rac ę
i entuz azm. To mówiłem w oczy wszystkim moim zwierzchnikom, kiedym uzasadniał
żądanie dymis i.
— Można by z równą słusznością dowoǳić, że wcale rac i nie ma ą.
— A to ciekawe!
— Więc tak naǳwycza nie powinni bronić inkwizyc i, nietykalności praw feudałów,
dóbr klasztornych i te dynastii Burbońskie ! Toż przeciwko te same dynastii bronił się
Aragon, Katalonia i Walenc a zębami i pazurami sto lat temu w wo nie o następstwo
hiszpańskie. Jak ǳiś gwałtem chcą mieć nad sobą Ferdynanda VII czy Karola IV, obu
Burbonów, tak wówczas na gwałt chciało im się Karola, Austriaka, przeciwko Burbonom.
Ciemny naród. Myśmy takie idee kilkaset lat temu przeżyli. Kto by się ǳiś u nas chciał
bić z duszy za takie czy inne następstwo? Pomyśl tylko…
— A ty się za kogo bĳesz? — zadrwił krwawo kapitan.
Cedro przyskoczył do niego z okrzykiem:
— Ja się bĳę z duszy za kra !
— No, powiada że sobie w dalszym ciągu tę dewizę przed sobą i Panem Bogiem. Ja
uż nie chcę. Ja idę.
Po chwili mówił z wypiekami na twarzy:
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Żołnierz, Obowiązek,
Sprawiedliwość

— Taki plan uknułem ǳisie sze nocy. Kiedy stąd bęǳiesz ze swymi ludźmi wychoǳił, dam ci przewodnika, Hiszpana. Zrobi mu się mundur podobny do waszego, żeby
go zaś nie poznali rodacy. Dam mu swego konia. Powieǳie was pewnym, na bliższym
i zupełnie bezpiecznym szlakiem do Tortozy.
— Cóż to za człowiek? Żeby mię tylko nie sprzedał za akie srebrniki. Bom wiǳiał
uż takich mięǳy nimi, co się to Francuzów trzyma ą dla zysku, ale zarazem i od swoich
raǳi biorą.
— Człowiek na pewnie szy! Głową ci za niego ręczę. Doświadczyłem ego wierności w stu okaz ach. Hiszpan to prawǳiwy, ale szaławiła i wolnomyślnik. Stąd ma pas ę
do Francuzów. Wierzy, że z pomocą ancuską pręǳe w kra u zakwitną urząǳenia nowoczesne. Nie myśl, żeby to był płatny zdra ca. Mówią, że to Hiszpan, ale ma kulturę
wyższą, więc go fanatyzm chłopów, mnichów i przemytników nie zadowala. Doświadczył
ode mnie wielekroć dobroǳie stw. Nie edno życie ode mnie wyprosił. Całym miasteczkom, całym wsiom na ego słowo przepuszczałem. Chce mi się teraz wielką przysługą
odwǳięczyć. Dasz mu w rękę dymis ę, eśli nadeszła — i nic więce . On mi ą przyniesie.
Mówiąc to wsparł ręce na ramionach Cedry i uśmiechał się z głębi duszy.
— Dobrze — powieǳiał Krzysztof — spełnię to wszystko. A akże myślisz stąd się
wydostać? Boć sam eden nie wy ǳiesz, a odǳiał, ile wiem, musi tu eszcze długo wartować, aż do rozkazu.
— Tak, aż do rozkazu. Ten sam człowiek, don José, wywieǳie i mnie. Ma on uż dla
nas obudwu przygotowane paszporty generałów hiszpańskich, Villacampy i Barsoncourta, na prze ście do Tortozy. Zwierzyłem mu się z całe duszy swo e . Po ął mię ak brat
roǳony.
— Ha, skoro tak, to dawa go żywo. ǲiś na noc idę.
— Co znowu? — wzdragał się Wyganowski obłudnie.
— Chcę i a być coś wart w twoich oczach. Dobrzem się swego czasu przespał u Panien
Jerozolimskich pod strażą te szpady.
— Chodź ze mną do kra u… — zagadnął cicho Wyganowski.
— Nigdy! Woła tego człowieka.
Kapitan skinął głową i wyszedł. Cedro udał się do swoich luǳi z rozkazami:
— Konie tęgo paść, zbro e trzymać w pogotowiu, o zmroku marsz — marsz!
Westchnęli eno posępnie i — bywa ! do koni.
Nad wieczorem tego dnia z awił się Hiszpan. Był wysoki, zwinny i silny. Mówił nieźle
po ancusku. Cedro wszczął z nim rozmowę i badał go pilnie oczyma. Nie ufa ąc sobie
powiódł go do Ga kosia i po polsku powieǳiał wachmistrzowi, kto to est i co ma za
mis ę. Ga koś go „uważał” spod oka, nim począł rozmawiać. Nie przyszedł ednak do
złych wniosków. Rzekł tylko, że chłop musi być sielny, więc go trza mieć mięǳy końmi
i na oku.
Don José wǳiał mundur ednego z ułanów, a tamten został w ubiorze sta ennym.
Ciemnym wieczorem ruszyli za bramę. Na od ezdnym Wyganowski prosił na wszystko
Krzysztofa, żeby nań czekał w Tortozie, eśli dymis a nadeszła. Cedro przyrzekł.


Kilka dni uż Krzysztof oczekiwał w Tortozie na przybycie Wyganowskiego. Dymis a,
która leżała w kancelarii generała Chłopickiego, wręczona została Hiszpanowi, a ten,
przebrany w ludowe suknie, poniósł ą natychmiast do Morelli. Cedro pod różnymi pozorami, ak leczenie koni, reparac e siodeł, itd., przedłużał swó pobyt w okopach generała
Sucheta. Ale ǳień naznaczony mu do wymarszu zbliżał się szybko.
Z wyżyn La Roqueta widać było miasteczko Tortozę rozłożone na samym brzegu
rzeki Ebro. Tuż za nim ciągnął się łańcuch gór skalistych, ałowych i wysokich. W pobliżu
klasztoru ezuitów, gǳie stał batalion trzeci polski i batalion pułku sto piętnastego, widać
było szańce ancuskie otacza ące miasto. Dokoła rozciągał się pas nieużytków, z którym
ǳiwnie harmonizował widok zamku w środku miasta, widok silnie obmurowanego fortu
de las Tenaxas oraz bram: Mostowe , del Rastro i posępnych bastionów: Świętego Jana,
Świętego Krzyża, karmelickiego itd. Daleko na wschód wysuwał się stary fort d’Orléans.
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W tamte stronie za rzeką stały dwa bataliony polskie pułku drugiego, dokąd powinien by był skierować swe kroki Wyganowski dla zameldowania się po przybyciu. Toteż
Cedro coǳiennie eźǳił w tę stronę, wymĳa ąc paralele idące ze wschodu po obudwu
stronach rzeki. Piątego dnia pobytu swego pod Tortozą, z rana, kiedy spał w kwaterze
polne przy aciela Rybałtowskiego na la Roqueta, zbuǳono go nagle wieścią, że Wyganowski przybył. Cedro porwał się z pościeli i co pręǳe począł wǳiewać oǳienie.
Ale ten, co mu wiadomość przyniósł, dorzucił:
— Przybył kapitan Wyganowski, ale go ktoś pod obozem drugiego pułku zamordował.
Krzysztof skoczył ak pchnięty nożem. Oniemiał. Upadł na posłanie swe i leżał bez
ruchu, słucha ąc rozmów, przypuszczeń, wniosków.
Nierychło, ak przez sen, włożył mundur, przypasał szablę, zarzucił płaszcz i po echał za Ebro. W pobliżu obozu pułku drugiego zobaczył kilku żołnierzy wśród pola. Po
wzgórkach wieszały się tuta zarośla agawy i ǳikie krzewy krępli. W dali stały nagie,
spękane góry. Już się upał sierpniowego dnia zaczął. Słońce przepalało na wskroś żółte
piaski nadrzecza, ogniem trawiło usycha ące pod skałami rośliny. Na błyszczącym piasku
leżał nagi zupełnie Wyganowskiego trup.
Gdy Cedro skoczył z konia i przypadł ku niemu, u rzał dwa ciosy sztyletu czy noża,
zadane w serce na wylot, ręką nieomylną. Morderca zdarł z oﬁary swo e suknie hiszpańskie i rzucił e niedaleko, mięǳy krzewy. Czynił to w takim widocznie pośpiechu,
że ściągnąwszy koszulę przez głowę zostawił ręce trupa wyprostowane w górę. Te nagie
ręce, bezbronne i bezsilne, ciśnięte równolegle edna do drugie wzdłuż głowy, zdawały
się wołać na Krzysztofa z ziemi. Ro e moskitów, much i drobnych, ledwie wiǳialnych
robaczków szarozielonych z brzękiem krążyły uż nad zwłokami, wpĳały się w zaschłą
krew rany. Słońce płomienne uż wydobywać zaczęło z trupa woń śmierci.
Ten i ów z wiarusów zakopcił fa kę i splunął. Pomedytowali, pogwarzyli o ǳiwnym
zdarzeniu i odeszli. Cedro został sam. Przy głowie zmarłego leżał głaz. Ułan siadł na
nim, łokcie sparł na kolanach, głowę na dłoniach i patrzał w twarz przy aciela. Czasami
ego oczy wałęsały się to tu, to tam. Wyschły piach, sypki i lotny, przepalony na łokieć,
zdeptany obcasami nóg, które się prężą śmiertelnie. Tu walczyli ze sobą. Tu go napadł
niespoǳianie. Tu mu cios zadał. Tu go wlókł, żeby pohańbić przed oczyma całego wo ska.
Tu z niego zǳierał szmaty poko u…
— Don José… — wyszeptały usta.
Serce załomotało ak astrząb zgłoǳony i straszliwy. Gniew pognał krew. Ale z wolna
ą uciszyła gorycz myśli. Zamknęło się serce i dusza znowu stanęła przed obliczem tego
trupa. Niewymowny upał przepalał ciało, że było gorące ak ów piasek pod stopami. Trup
cuchnął.
Krzysztof wstał i wielkimi kroki poszedł w stronę obozowiska pułku drugiego. Stanąwszy tam, znalazł bataliony szyku ące się do bitwy. Wyszedł przed ont i gromkim
głosem zwrócił się do oﬁcerów i żołnierzy, żeby pomścili śmierć towarzysza i żeby poszli
pogrześć ego nagi trup. Wołał:
— Już go słońce żre, żołnierze, uż go porwało w pazury. Leży sam eden przed wami
wszystkimi, a nad nim słońce niezbłagane. Nie zlitu e się nad nim słońce i ognia swego
nie przygasi. Piach pod nim płonie od żaru. Krew się uż wzdyma i skórę rozsaǳa. Komar
i mucha ssie ego krew sprawiedliwą. Idźcie mu dół wykopać, żołnierzowi — żołnierze!
Cześć mu bratnią odda cie!
Z szeregów odpowieǳiał mu głos:
— Cześć mu sam odda . I dół mu sam wykop. Już on nie żołnierz i nie towarzysz.
Przypatrz się dobrze. Całymi batalionami iǳiemy w bitwę te goǳiny, a on dla siebie
ednego zwolnienie wyprosił. Sprawiedliwie mu uczynił los! Niecha gnĳe pode skwarem.
Uderzyły bębny. Bataliony, wykręciwszy się sekc ami w prawo, twardym krokiem
poszły wraz w kierunku fortu orleańskiego. Widać było wielki ich żelazny szyk, błysk
karabinów. Wkrótce ich pył drogi i kurzawa dymu zasłoniła.
Krzysztof wrócił do przy aciela. Wyciągnął z pochwy szablę swą i koniec e twardo
zanurzył w głębokość rany zadane sztyletem. Siadł na kamieniu i gadał do trupa:
— Taki to est nasz Ronceval, towarzyszu….
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Żołnierz, Morderstwo,
Pogarda, Honor, Przy aźń

Nadszedł czas, że wstał z mie sca i począł wygrzebywać w lotnym piasku dół grobowy. Zrazu nagimi rękoma, potem znalezionym ułamkiem czerepa granatu. Tęgo się
zgrzał, dobrze spracował, nim nad wieczorem wybrał dół na chłopa. Złożył tam zwłoki.
Wyciągnięte ręce skrzyżował na piersiach. Zasypał towarzysza gorącą hiszpańską ziemią,
śpiewa ąc sobie i emu pieśń pożegnalną, pieśń bez wyrazów, pieśń samotną.


W urzęǳie regentowskim kieleckim od dawien dawna leżał złożony testament szlachcica
Narǳewskiego. Według brzmienia tego aktu ǳieǳic Wyrw całe ruchome i nieruchome
mienie swo e zapisywał na własność siostrzeńcowi swemu, Olbromskiemu.
Skończyła się wo na kra owa roku ǳiewiątego i ułan, w mizernym stopniu porucznika, miał z Krakowa powracać na leże ze swym pułkiem. Aliści kolega Jarzymski, który
w Kieleckiem akimiś dobrami administrował, zetknąwszy się z nim obwieścił mu radosną nowinę. Rafał co pręǳe wziął z wo ska dymis ę i pospieszył do Kielc. Urzędowe
otwarcie testamentu ziściło wszystkie ego naǳie e. Był samowładnym ǳieǳicem. Wieǳiał o tym wprawǳie, że z folwarku została tylko ziemia niezaorana i trocha płotów, że
chłopi uwolnieni z pańszczyzny nie podtrzyma ą uż teraz na mizernie szego bytu… Mimo
to ochotnie pośpieszył na mie sce. A gdy raz wkroczył w te góry, to uż i został.
W tym czasie do Tarnin sprowaǳił się mąż Zofki i łapczywie ob ął gospodarstwo,
niby to chwilowo, niby to dla ulżenia staremu. Rafał przeczuwał, że tylko ze srogimi
walkami mógłby nową roǳinę z Tarnin wysaǳić. Toteż usiłował wydobyć edynie stamtąd
co można i nie kwapił się do domu.
W Wyrwach początkowo mieszkał w czworaku, który po drugie stronie saǳawki ocalał z austriackie pożogi. Wyporząǳił sobie w końcu tego domostwa stancy kę
i dwie zimy przepęǳił w nie znośnie. Wszystek teraz poszedł w myślistwo. Strzelec
Kacper i Michcik, którego z wo ska do Wyrw zabrał, stanowili dwór: Kacper ako strzelec, a Michcik ako kucharz, szatny i doradca. W rok po osiedleniu się uż Rafał wzniósł
stodoły o murowanych słupach, gontem kryte, wysokie, odbudował sta nie, obory i do
porządku przywiódł spichlerz. Następnego roku ufundował nową groblę z upustem na
palach bitych i odrestaurował młyn, a wreszcie od wiosny trzeciego roku budował dla
siebie dom.
Dom był z modrzewia i wielkie odły. Od dawna wszystek sprzęża zwoził zimową
porą z Łysicy, Bukowe i Strawczane góry olbrzymie tramy modrzewia, buku i odły.
Obrobione z nich przyciesi i belki schły w porze letnie pod osobną wystawą. Z Klonowa zwieziono ędrne gonty, w Boǳentynie stolarz dopasowywał uż okna i drzwi. Przez
całe lato słychać było łoskot siekier, a uż w lipcu zrąb dworu z wiązaniem belek, krokwi
i łat bielił się na okolicę.
Rafał przeżył duszą całe to budowanie. Sam każde z drzew, czasu wypraw myśliwskich,
obe rzał i wybrał na górach. Był przy ściąganiu go z wyżyny na chłopskich barkach, przy
zwożeniu pod wystawę na rozworach. Był przy rozpłataniu każde belki, przy odǳieleniu
północne e części od twarǳizny południowe , każdy cios topora wiǳiał, każdy sęk,
rǳeń i wypaść pomacał ręką. Całe dni wiosny i początku lata przepęǳał wśród traczów
i cieślów. Przywykł do tego, żeby mu się nogi plątały w miękkich i cienkich wstążkach
heblowin, żeby ucho chwytało szelest odciosanego toporem oszastu, śliską melodię hebla, ǳwonienie dłuta w ądro rǳenia modrzewiowego. Nie było przyciesi, które by nie
dźwigał wespół z ludźmi, nie było wiązania, którego by nie zbadał do cna rachunkiem,
okiem i ręką. Gdy ściany z niezmiernych pniów wyrastały, cieszył się ak ǳiecko. Nowe życie zakładał tu sobie, mocne ściany na kamiennym murowaniu fundował, zwierał
zrąb mocnymi belkami i niewzruszonym stragarzem na moc, na siłę przeciwko wiatrowi
i wszystkie burzy. Sam rok i napis na tym stragarzu wydłubał. Nareszcie wyniosły dach
z kupy rozrzuconych gontów i łat zaczął wyrastać.
Jednocześnie z tą budową domu prowaǳony był forsownie karczunek nieużytków,
wyǳieranie ałowców i wynoszenie kamieni. Coś z dążeń brata Piotra, nie tyle ǳiałaniem
przykładu na rozum i wolę, ile mocą nieświadomego ǳieǳictwa, przylgnęło do młodego rolnika. Od wczesne wiosny do późne esieni kurzyły się w obszarach tak zwanych
odpadków, po zboczach górskich, kupy wydartego z ziemi ałowcu, który palono wraz
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z pniakami odeł. Oswoboǳeni z niewoli, ale uboǳy zarobnicy darli z ziemi korzenie
wielkich pniaków po świerkach, odłach i bukach, które tam niegdyś szumiały. Wielkie
wykroty, obwieszone kamieniami kwarcu oplecionymi przez niezliczone korzenie, sterczały na każde szerokości. Doły pod nimi zawalano ziemią i równano pracowicie. ǲieci
i wyrostki zbierały niezliczone masy kamienia i wynosiły na przydrożne kamionki.
Gleba tam była kamienista. Okrągły, siwy, twardy głaz leżał nie tylko na powierzchni, ale i pod cienką warstwą ziemi roǳa ne , którą okrywała trawa, mech, kwiatek leśny.
Łysy ego czerep wyglądał z gruntu, gǳiekolwiek rzucić było okiem, gǳie stąpnąć nogą.
Kiedy poruszono glebę falistą po wykrotach, starganą kilofami w góry i doły, kamienie
zdawały się wyłazić gronami, wyłuskiwać się ak orzechy, roǳić w oczach i mnożyć ak
niezliczony owad. Pług, puszczony pierwszy raz w nowinę, zgrzytał, skwierczał, wił się
i prawǳiwie walczył. Rwał korzenie, przecinał nadgniłe kĳe i rozrywał odwieczne legowiska głazów. Pierwsze skiby były krzywe, tam płytkie, tu sięga ące za głęboko, aż do
podgleby skaliste , rzucane w prawo i lewo. Ziemia nie dawała swego ǳiewictwa za darmo. Trzeba było rozedrzeć e zrosłą caliznę, wyrwać tysiączne spo enia, rozpłatać żyły,
wyorać oporny kamień i z niemałym bólem krzyża odnieść daleko.
Nadeszło lato dwunastego roku.
Rafał w tym czasie, po zżęciu żyta, ku końcowi lipca, na usilnie karczował nowinę.
Jeszcze stały płowie ącymi pasami owsy po polach. Był po starym lesie wielki szmat ziemi
otacza ący szerokim ramieniem rozdół łąk, przez które płynęła rzeka. Niwa ta służyła aż
dotąd za pastwisko. Wyrosły uż na dawnych porębach nowe chrusty i młody lasanek,
przeważnie liściasty. Obok pniaka ściętego wysoko, który oblazł z kory, zbielał ak kość,
stwardniał i wysechł, można tam było spotkać ga e leszczynowe, zwarte ostępy grabiny
z buczyną, młode dąbki lśniące ak spasione źrebce, na cudnie sze gęstwiny iście ǳikich
krzewów, kolczastych tarnin, które w drzewa porosły, tęgich sumaków, ǳikich gruszek,
głogów i eżyn. W dawnych, zarosłych wykrotach, gǳie teraz gnieźǳiła się wilgoć na dłuże , powystrzelały olbrzymie łodygi kwiatów, dudy łopianów, niezdobyte barykady
ǳikich malin i wielkich ostów. Cały ów „stary las” kopcił się teraz od ognisk, przyduszanych nowymi wciąż warstwami gałęzi, badylów, pniaków i korzeni. Luǳie w chłodku,
prze ętym od drobnego dżdżu, pracowali chętnie i żywo. Każdy rad był brać uǳiał w tym
ǳiwowisku, akie miał przed oczyma. Nie bęǳie uż starego lasu! Już po poziomki, po
czarną agodę, maliny, ǳiady, orzechy nie pó ǳiesz w stary las, nie bó się!
Rafał zakładał sobie wiele na uprawie tego łanu. Miał zamiar siać z wiosną owies i paść
nim stadninę, którą w myśli stale powiększał. Właśnie sieǳąc na pniaku ćmił z małe ,
gliniane fa eczki tiutun i rozmyślał o przyszłym staǳie. Z lekka przemókł od kołnierza
i pleców, więc się zagrzewał fa eczką, wesołymi myślami i skurczeniem postawy. Dymy
z ognisk wałęsały się przez pola uż przetrzebione i niosły woń ałowcową po pierwszych
skibach. Michcik, pracu ący w pobliżu na równi z na emnikami, odchrząknął, wyprostował się… Coś mamrotał.
— Co gadasz? — spytał porucznik nie wypuszcza ąc z zębów fa eczki.
— Meldu ę…
— Cóż meldu esz, stary Austriaku?
— Me… meldu ę… ako gość e… eǳie.
— Wściekłeś się czy co? Do mnie gość eǳie?
— Widać ano, że z góry gość eǳie…
— Prawda! Ktoś eǳie. Bryka w trzy konie…
— Bryka nie… nietute sza… Bryka ak się patrzy… krakowska…
— Prawda! Bryka krakowska… Konie wspaniałe…
Z góry, po wertepach drogi, po wybo ach i kamieniach, ostrożnie z eżdżał zaprząg
solidny. Z dala widać było, że wysoko schlastany est błotem. Para rosłych koni szła
w dyszlu. Trzeci na przyprzążkę podreptywał luźno. W sieǳeniu owinięty w burkę echał
podróżny. Rafał nie spuszczał go z oka. W pewne chwili zakrzyknął:
— E że, Michcik, e że! Czy to tylko nie pan Cedro do nas eǳie?
— Nie mogę odpowieǳieć, ako żem nigdy takiego pana Cedra na oczy nie uświarczył.
— E że, Michcik!
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Zbliżyła się bryka o sta e, o dwa. Rafał stanął na pniaku. Podróżny u rzawszy go
przyłożył szkła do oczu. Już teraz Olbromski nie wątpił. Jakże nie huknie ku niemu z całe
piersi:
— Krzysztof! Krzysztof!
Podbiegli ku sobie i padli wza em w ramiona bez słów.
Za chwilę Rafał sieǳiał z przy acielem na bryce, zdąża ąc do dworu w Wyrwach.
Michcikowi kazał wleźć na kozieł. Nie mógł się napatrzyć na Cedrę, który z wysmukłego
młoǳiana stał się mężczyzną muskularnym, o bu nym wąsie zadartym w górę, o ruchach
porywczych, żołnierskich. Zaledwie z mie sca ruszyli, Rafał zaczął pytać:
— Skądże w te chwili eǳiesz, braciszku?
— Z domu.
— A dawnoś wrócił?
— Już w marcu pułk nasz przelazł przez Pirene skie Góry. Z Franc i wyprzeǳiłem
go dyliżansem…
— Kiedyżeś do Olszyny przybył?
— Dopiero w czerwcu.
— Przez cały czas przy o cu byłeś?
— Aż do te chwili. Ledwiem się oto wydarł.
— Ależ wałacha masz, niech go pioruny! Cóż za koń! — nie mógł Rafał powstrzymać
okrzyku, patrząc na źrebca idącego przy koniach na przyprzążkę.
— Ibery czyk… a eszcze w Olszynie go paśli — skromnie wtrącił Cedro.
— Ależ koń!
— Musiałem dobrego konia wziąć na tak wielką wyprawę.
— Na akąż to znowu wielką wyprawę?
Krzysztof popatrzał na niego z ukosa i rzekł:
— Na wielką wo nę.
— A no tak, rozumie się… — poprawił się Rafał — Ja bo sieǳę tak na uboczu…
— Rzeczywiście, tak się zaszyłeś, żem ledwo się dopytał.
— To ty iǳiesz znowu?
— Kpisz, bracie, czy o drogę pytasz? Już w końcu czerwca nasz piąty korpus przeszedł
granicę.
— O niczym nie wiem. Sieǳę tu, mówię ci, za górami, za lasami, luǳi prawie nie
wiǳę… skądże mam?…
— Toteż po ciebie umyślnie za echałem. Potężniem zboczył z radomskiego traktu.
— Barǳo… barǳo się cieszę… — nieszczerze mruczał Olbromski. — A akże myślisz
dale ? kiedy i dokąd ciągnąć?
— Jutro, rozumie się, w kierunku Puław na Lublin. Nasze wo ska, akem się w Kielcach dowieǳiał, poszły z Serocka, z Pułtuska na Łomżę i Augustów pod Mir. Ale gǳie
nasz pułk siódmy być może, ani wiem. Ty się ǳiś zbierzesz?
— Ja⁈ — krzyknął Rafał. — Czyś oszalał? Patrza że, co a tu mam do roboty! Dom
stawiam!
— Dom stawiasz! — wybuchnął Cedro śmiechem tak wesołym i hucznym, że Rafała
aż złość wzięła. Zarazem ednak wstyd go ogarnął.
— No, cóż ty myślisz! — zaperzył się. — Ob ąłem ziemię, muszę się raz wreszcie ąć
pracy. Wiecznie będę bąki zbĳał?
— Pracy się imasz, kiedy na wielką wo nę wszyscy iǳiemy? Siedemǳiesiąt tysięcy
naszych wyruszyło…
Olbromski mało nie płakał. Naraz go ob ął żal niewysłowiony tych nowin, pól, płotów… Spo rzał na dom biele ący w oddali mięǳy rozłożystymi drzewami…
— Kiedyż to ty chcesz echać? — zawołał.
— Jak się tylko zbierzesz. Choćby utro.
— Kiedy a się zbiorę!… Ależ a nie mam…
— Czego nie masz?
— Koni… — mruknął wymĳa ąco.
— Można by wziąć Samo… Samosiłka… — wmieszał się do rozmowy Michcik czyniąc
na koźle foremny półzwrot w tył.
— Milcz, głupi! Sobie bierz Samosiłka.
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— Według… według rozkazu.
— Któż to est? Twó koniuszy? — spytał Cedro.
— To est taki Michcik, eszcze brata Piotra famulus.
— To Michcik… — rzekł Cedro z uszanowaniem. — Słyszałem o tobie, bracie, dużo
dobrego… — zwrócił się do żołnierza. — Pó ǳiesz i ty na wo nę?
— Skoro panicz…
— A cóżeś to w tych czasach porabiał?
— W austriackich glidach przeciwko nam służył! — wtrącił Rafał, prze ęty nagłą
złością do Michcika.
— Do diabła — mruknął Cedro.
— Dopraszam się łaski pana porucznika… — począł bełkotać żołnierz — sześć razy
dezer… dezerto… Kĳe brałem trzy razy, w ka danach… pod sądem bywałem… Nie udało
mi się do swoich dostać.
— Przeszedł na polską stronę dopiero pod Sandomierzem… — dodał Olbromski. —
Teraz u mnie na folwarku burmistrzu e.
— Toś, Michcik, i strony swo e zdraǳił dla tego panicza?
— Trza było, bo karczunku tu dużo, a pan młody.
— No, i podoba ci się w tych górach?
— Niczego. Mie sce dosyć wesołe, ino…
— Ino co?
— Ino piáchu, ak się patrzy, mało.
— Piachu mało?
— Kamienia dużo, a piáchu, po prawǳie, mało.
— Więc ze mną na wielką wo nę oba iǳiecie! — rzekł nagle Cedro zmienia ąc
przedmiot rozmowy. — Wielka to bęǳie wo na. Wo na nad wo nami.
— Już ci a, według rozkazu pana porucznika… Jako że i Samosiłka… pan mi przyobiecał pod siodło…
Rafał milczał posępnie. W pewne chwili rzekł nie patrząc na towarzysza:
— Idę i a… do pioruna!
Już dom był blisko. Ledwie wysiedli, udali się zaraz do sta ni oglądać konie i wybierać
dla Rafała wierzchowca.

  
W okolicach Orszy w połowie sierpnia korpus pod rozkazami księcia Józefa Poniatowskiego złączył się z wielką armią.
Tam odbyła się rewia powszechna. Cedro i Rafał Olbromski spoǳiewali się u rzeć
Cesarza. U rzeli go też w same rzeczy. We mgle wietrznego ranka dostrzegli sto ącego
nieruchomie daleko, daleko na urwistym brzegu. Za nim błyszczał barwami mundurów sztab i wyprężone, połyskliwe gwardie konne. Wo ska deﬁlu ące równiną w dole,
u rzawszy szarą kapotę i tró graniasty kapelusz bez ozdób, wznosiły ednolite okrzyki,
podobne do salw ǳiałobitni. Mĳały pułki ancuskie, holenderskie, włoskie, niemieckie,
polskie… Wszystkie oczy skierowane były na ową niską, krępą postać szarego człowieka
z ramionami wzniesionymi ku górze.
Krzysztof Cedro nie spuszczał z niego wlepionych oczu. Wiǳiał oto spełniony na
awie swo ego życia wielki sen. Dotrzymał Cesarz słowa honoru, danego pod Madrytem
na słabszemu ze swych żołnierzy, kona ącemu w polu kalece. Dla tego ednego słowa
wielkie pułki złączył, umundurował, wyżywił i poruszył. Sprzągł ze sobą obce narody…
Cofnął się sztab. Podano bułanego araba. Cesarz siadł nań i z echał ze wzgórza. Gwardie szły przed nim, świta za nim, i znowu gwardie. Pułki deﬁlu ące zatrzymały się na
równinie, wyciągnęły w linie, kwadraty, podłużne kolumny. Jechał wolno przed wyprostowanymi ontami, wiodąc oczyma po liniach luǳkich akoby po nasypach martwe
ziemi, po palisadach z drzewa, po rowach z kamienia. Twarz ego była zimna i obo ętnie
ponura ak złom głazu. Spo rzenie oczu mĳało twarze po twarzach, szło po spo rzeniach
tysięcy ako po martwym szlaku. Oczy straszliwe, w których gromady luǳkie przyuczone zostały wiǳieć eno radość i gniew, były w te chwili nĳakie, obo ętne, zasłonione
olbrzymiością myśli dalekich.
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Przywódca, Żołnierz,
Wierność

Ręka pociągnęła cugle konia i akiś rozkaz padł z ust. Wstrzymał się Cesarz. Podniósł
oczy. Patrzy w pułk. Wiǳi każdą twarz, przechoǳi kole no edną po drugie . Spotkał
wlepione w siebie oczy Krzysztofa Cedry, oczy skamieniałe z żołnierskie wierności, oczy
przysięgłe. Przez chwilę coś zamigotało w twardych źrenicach cesarskich ak daleki błysk
w bure , bezlice , bezkształtne chmurze. Wspomnienie stało się asnym wiǳeniem rzeczywistości. Przelotny, półsmutny uśmiech spłynął po granitowym obliczu…
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